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LAPKRIČIO 1-OJI - 
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA

P *a ? £ J &  Я & /Г -
Nijolė KATELYNIENĖ
Dažnai brendu per lapų lietų, vėjo šuorą, vakaro sutemas atmintim pasitikti Tavęs.

Vėl kaip visada atsišlieju j juodą kryžių, o priešais - tik pilkas akmuo, tik žydros našlaitės.
Rankoje - balta vieniša chrizantema. Kaip patikėti jos šviesa?! Stokite, sūnūs - Rimantai,
Ovidijau, Linai, medžiais stipriais, glauskis ir tu, dukrele Rasvyda, drebulėle... Man
lemta Eglės dalia. Per anksti ir per jauna lieku su savo pusiau gyvenimu...

*  *  *

Dega ir gęsta kaštonai, klevai. Dega laikas ir viltys mano delnuose. Pareik. Iš knygos, 
atviruko, laiško, mielo talismano. Pareik iš ten, iš kur jau niekas nepareina...

SAVO JĖGŲ IŠBANDYMAS
Interviu su naująja savivaldybės darbuotoja

Nuo sp a lio  23-os ios m iesto  
saviva ldybės Bendrojo skyriaus 
Ryšių su visuom ene sektoriaus 
vedėjos pareigas eina konkursą 
la im ė ju s i V ita lija  Pelenienė. Ji 
š ia u lie tė . B a igus i ŠPI, f iz iko s- 
matematikos fakultetą. Du metus 
dirbo mokytoja Šiaulių 18-oje vid. 
m o kyk lo je . Nuo 1985 m. - 
Skaičiavimo centre. Nuo 1987 m. 
dirbo ŠPI, pastaruosius 3 metus - 
rek to riaus  sekre to re -re fe ren te . 
Kartu su vyru augina 2 sūnus.

Ryšių su visuomene sektoriaus 
darbas - tai bendravimas su žmo
nėmis, sprendžiant įvairiausias gy
ventojų problemas, ir informacijos 
suteikimas. Darbas nelengvas ir 
atsakingas.

Apie tai, kas paskatino V. Pele- 
nienę dalyvauti konkurse, kokių ji 
turi idėjų ir kaip sekėsi pirmoji dar
bo savaitė, mes ir pasikalbėjome.

Kodėl nutarėte dalyvauti kon
kurse sek to riaus  vedė jo  pare i
gom s užim ti?

Manau, kad kiekvienam žmogui 
no ris i to bu lė ti. Kai perskaič iau 
ske lb im ą, pag a lvo jau , ką būtų  
galim a padaryti, ar galėčiau ten

dirbti, bendrauti su žmonėmis. Man 
tas darbas a trodė įdom esn is  už 
tu rė tą jį. Mes, m ote rys, daug iau 
padedame vyrams, o čia - vadovo 
postas. Tai savo jėgų išbandymas.

K a ip  se kė s i a t lik t i ko n ku rso  
užduotis?

įdomiausia buvo pati pradžia, kai 
reikėjo užpildyti ne tik anketą, bet ir 
pareikšti savo nuomonę kiekvienu 
šio sekto riaus nuostatų punktu . 
Buvo g an a  įdom u . P radė jau 
domėtis, ar jie šiuo metu vykdomi, 
ar in fo rm a c ija  apie š ią ta rn yb ą  
pasiekia žmones. Aš, pavyzdžiui, 
tikrai nežinojau, kad yra toks Ryšių 
su visuom ene sektorius, ir je i aš 
kreipčiausi, man padėtų. Aš manau, 
kad ned ide lis  procentas žm onių 
ska ito  la ik rašč iuo se , ką ve ik ia  
savivaldybė.

Ar tu rite  Idėjų, kaip organizuoti 
sektoriaus darbą, kad jis  bū tų  kuo 
nau -d )ngesn is  m iesto  v isu o m e 
nei?

Man apskritai patinka bendrauti 
su bet kurio visuomenės sluoksnio 
žm onėm is. Manau, reikėtų d irb ti 
taip, kad ta tarnyba nuimtų stresą į 
ją besikreipiantiems. Darbų planą

MIESTO VALDYBOJE
MIKROAUTOBUSAI VEŠ | 

VISAS MIESTO KAPINES
Šiaulių m iesto valdybos posė- 

dyje v is iem s tu rin tiem s licenc iją  
m ikroautobusų vairuotojams spalio 
28 - la p k rič io  2 d ienom is  le is ta  
važ inė ti la isva i p a s ir in k ta is  
maršrutais j visas miesto kapines. 

PASKOLA “ŠIAULIŲ 
APŽELDINIMUI”

j m iesto  va ldybą  kre ipės i AB 
“Šiaulių apželdinimas" direktorius V. 
Klepšys, prašydamas tarpininkauti 
paimant is Šiaulių banko paskolą.

AB “ Š ia u lių  a p že ld in im a s " 
p r itrū ko  p in ig ų  m okesč ia m s ir 
darbuotojų atlyginimąms, nes atliko 
darbų daugiau, nei buvo numatyta.

Kaip p a sa ko jo  ben d ro vės 
direktorius, “Šiaulių apželdinimas" 
jau ne p irm u s  m etus  ve rč ias i 
sunkiai, nes lėšų trūksta, o darbų, 
tvarkant miestą, nemažėja. Be to, 
da rbus  re ik ia  a tlik ti la iku : prieš

šalnas uždengti rožes, iki Mirusiųjų 
p a g e rb im o  d ienos su tva rky ti 
kapines ir 1.1.

Va ldyba nutarė prašyti Š iaulių  
banką paskirti AB “Šiaulių apželdini
mas" 200 tūkst. litų lengvatinį kreditą 
trijų mėnesių laikotarpiui, suteikiant 
sav iva ldybės garantiją . S k irtum ą 
ta rp  le n g va tin ių  ir ko m erc in ių  
p a lū ka n ų  nusp ręs ta  m okė ti iŠ 
paramos fondo.

AB “ Š ia u lių  a p že ld in im as" 
įpareigota paruosti nedidelį planelį, 
paaiškinantį, kaip bus panaudotos 
ir grąžinamos pasiskolintos lėšos. 

AUTOMOBILIŲ 
SAUGOJIMO AIKŠTELĖ 
IŠNUOMOTA BAŽNYČIAI 
Miesto valdyba leido Komunali

nio ūkio skyriui ne konkurso tvarka 
išnuom oti Š iaulių švč. M. M arijos 
N e ka lto  P ra s id ė jim o  b a žn yč ia i 
a u to m o b ilių  s tovė jim o  a ikš te lę , 
esančią Aido g. č ia  automobiliai bus 
saugojami visą parą, o gautos lėšos

p an audo jam o s  bažn yč ios  
statybai.

LEISTA SKELBTI 
NUOMOS KONKURSĄ

Atsižvelgdama j Negyvenamųjų 
patalpų skirstymo komisijos pasiū
lymus, valdyba leido UAB “Šiaulių 
tu rg u s " ske lb ti šešių pa ta lpų  
m ed in iam e  pasta te  ce n tr in ė je  
turgavietėje nuomos konkursą.

Patalpų paskirtis - kom ercinė 
veikla, pradinė 1 kv. m nuomos 
kaina - 15 litų.

Išnuomojamos bus ir patalpos 
neb a ig tam e  s ta ty ti m ūrin ia m e 
pastate Pabalių turgavietėje. Šio 
pastato patalpų rekonstrukcijos 
p ro jektav im o ir rem onto darba i 
bus atliekam i konkursą la im ėju
siųjų lėšomis, kurios įskaitomos j 
nuomos mokestį. Pradinė 1 kv. m 
nuomos kaina - 14,44 lito.

BENDRIJOS NEPANORO 
KREDITO

S p a lio  12 d ieną K ap ita linės  
s ta tybo s skyrius  o rg a n iza vo  
susitikimą su bendrijų pirmininkais 
dėl Vyriausybės siūlomo kredito,

sk ir to  dau g ia b u č ių  nam ų 
a p š ilt in im u i, gav im o ir pan a u 
dojim o. Dalyvavę gyvenamųjų na
m ų savininkų bendrijų pirm ininkai 
atsisakė naudotis siūlomu kreditu, 
nes nenumatytas konkretus palū
kanų dydis ir nedetalizuota kredito 
grąžinimo tvarka, be to, mokslininkų 
teigimu, kreditas atsipirks tik per 20 
metų, o dauguma bendrijų turi įsi
rengę šilumos apskaitos prietaisus 
ir uz šildymą moka mažiau.

K a p ita linės s ta tybos skyriaus 
v irš in in ko  J. B aub lio  nuom one, 
Vyriausybės parama gyventojams 
tu rė tų  bū ti žym ia i svaresnė: 
m in im alios ar p ilna i iš valstybės 
b iudže to  den g iam os palūkanos, 
ilgesnis kredito grąžinimo laikas.

I. B.

sunku sudaryti, bet žinau, nuo ko 
pradėti darbą. Turi būti kaupiama 
in fo rm a c ija , te is in ia i akta i, kad 
nereikėtų gaišti ir žmogaus varinėti 
iš  vieno skyriaus j kitą. Gyventojų 
klausim us reikia klasifikuoti pagal 
tam tikras kategorijas. Tada reikia 
ieškoti informacijos ir stengtis labai 
g re ita i pač iam  žm ogu i perte ik ti 
a tsakym ą. Tokiam  da rb u i labai 
re ika lin g a s  kom p iu te ris . Juo 
naudotis problemų nebūtų, nes esu 
ju o  d irbusi ir moku program uoti. 
K a ip sak iau , re ik ia  tu rė ti daug 
informacijos; o kai jos turi, žmogui 
ją  suteikti yra nesunku.

K o ks  p irm ų jų  d a rb o  d ie n ų  
(spūd is?

Pirmiausia - pažintis su sekto
riaus darbu. Tarnyba įkurta nese
niai, liepos 1 d., sujungus du sekto
rius - p riim am ąjį ir in form acijos. 
Išlikęs jų darbo stilius. Juose dirbo 
ir dabar Ryšių su visuomene sekto
riuje tebedirba dvi vyr. inspektorės: 
V a ldonė  Kam insk ienė ir  Vanda 
Vaitiekūnienė. Jų žinių patirties dėka 
se k to r iu s  g yvu o ja . Bet ta rnyba 
neturėtų rem tis tik  tų darbuoto jų 
ž in iom is. In form acija  turė tų būti 
kaup iam a ir k ita ip . Tai dar kartą 
p a tv irtina , kad reikia šį sektorių  
kom piu terizuoti, kad, pavyzdžiui, 
k la us ian č ia jam  apie m o tinys tės  
p aša lpą  būtų ga lim a a tsakyti iš 
karto, o ne po 4-5 skam bučių vis 
kitais numeriais j “Sodrą” .

K re ip ias i žm onės įva ir ia is  
k la us im a is . | v ienus a tsakom a 
te ig ia m a i, į k itus , de ja , ne. Tai 
nulem ia priim ti įstatymai. Po kelių 
dienų darbo aišku viena - žmonėms 
t ik ra i trūks ta  in fo rm a c ijo s . 
S u tap im as  ar ne, sp a lio  24 d. 
“Š iau lių  n au jie nos ” išspausd ino  
straipsnį “Ar yra kam pasiskųsti?", 
ku r rašom a apie š į sek to rių , 
nurodytas telefonas.

Nukelta | 2 p.

Mirus M arcelei RADZEVIČIENEI Tėvynės sąjungos (LK) Šiaulių 
skyriaus taryba reiškia užuojautą dukterim s A. Tvaron lene l Ir  D. 
L laudanskienel bei jų šeimoms.

Tėvynės sąjungos (LK) 
Š iau lių  skyriaus taryba
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MYLINČIUOSIUS MUZIKĄ, DAINĄ, ŠMAIKŠTŲ ŽOD[ KVIEČIA KAPELA “JONKELIS’
Jau visi metai gyvuoja Tėvynės 

Są jungos (Lietuvos konservatorių) 
kape la "Jonke lis*. Ja i vadovauja 
Jo n a s  G udž iū nas , daug m etų 
d ės tęs  Š iau lių  a u kš te sn io jo je  
m uz ikos  m okyk lo je , dabartinė je  
Konservatorijoje, subūręs ne vieną 
grojantį kolektyvą Šiauliuose.

Pradžioje ši kapela buvo nedi
delė. Muzikantai keitėsi. Koncertuo
ta Naujosios Akmenės meno ir lite
ratū ros šventėje, Kuršėnų Tauto
dailin inkų dienoje, Aukštelkės se
nelių namuose, Tėvynės Sąjungos 
minėjimuose bei vakaronėse. Dabar 
ruošiama programa naujam sezo
nui. š iuo  metu kapeloje groja aštuo
ni muzikantai: Jonas Gudžiūnas - 
vado vas, sm u ik in in ka s  Broniue

Abromavičius, akordeonistai Zita 
N avick ienė, H enrikas Kalinas, 
dainin inkės Jadzė Puškorienė ir 
Regina šustauskionė, konferansjė 
V irg ilija  Daugm ontienė. Padeda 
kape la i en tuz ias tės  L iuc ija  
Stravinskien ė ir jos dukra Lina. 
Vadovas Jonas G udžiūnas labai 
nori, kad j  kape lą  Įs il ie tų  kuo 
daugiau Žmonių, mylinčių muziką, 
d a iną , šm aikštų  žod j. Ypač 
laukiami vyrai dainininkai. Trūksta 
k la rne tis to , kon trabos is to , 
grojančiųjų triūba, mušamaisiais.

Repetuojam e pirm adienia is ir 
ke tv irta d ien ia is  17 valandą 
Labdaros centre (Stoties 9).

Kviečia kapela "Jonkolis"!
V. S.

MIRSIU IS JUOKO
Nijolė ALEINIKOVA
M es jau ta ip to li pažengėm e 

laisvės ir demokratijos link, kad net 
pam iršom e , nuo ko v iskas p ra 
sidėjo. Ir nors viena rašytoja kalbėjo, 
kad ketinama atidengti nežinomojo 
s trib o  kapą , v is  d ė lto  nederė tų  
mums taip nepagarbiai užmiršti tų, 
ku rie  dar gyv i te b e va ikš to  tarp 
mūsų, visą savo gyvenimą atidavę 
už laisvę, lygybę, brolybę, tebesi
darbuoja atsakinguose postuose už 
mūsų visų laimę. Aš tikiu, kad ateis 
laikas, kai kas nors prie dabartinių 
m a rm u ro  p lo kš tė m is  padeng tų  
pastatų prikals memorialines lentas 
su užrašais: Tokia is ir tokiais metais 
čia darbavosi įžym us kagėbistas, 
nusipelnęs vienpartinis darbininkas 
toks ir toks” . T ikiu, kad ta klaida 
kada nors bus ištaisyta. Nes ir dabar 
kas pajėgtų mus apkaltinti neištiki
mybe jiems? Ar neatidavė me savo 
ba lsų  už ju os?  A r negrąž inom e 
jiem s partin ių m okyklų  dip lom ų? 
(Kaip dabar yra sakoma? - Nebaig
tas vidurinis, aukštasis partinis). Ar 
nepadidinome pensijų?.. Visur kur, 
net intymiausiuose dalykuose mes 
likome ištikim i buvusiems ir niekur 
nepradingusiem s.

A tm enu, kom un izm o statybos 
m eta is buvo užsakyta  p rig im dyti 
daug mažų komunistukų. Ir gimdė 
m o te rys  ir m e rg inos  raudonus 
dvynukus, trynukus... Dabar mes 
ta ip  pažengėm  į p riek į, kad jau 
nebereikia nei neokomunistukų, nei 
socialistukų, nei tuo labiau kokių 
ko n se rva to r iu kų ... D abar būtų 
g e ria u , je i m o te rys  iš v iso  
n eb eg im dy tų . Tačiau v is  dar 
pasigirsta svaičiojimų - lietuvių tauta, 
tautin is m entalitetas, savimonė... 
Juokdariai, tikri juokdariail Argi lig 
š io l nesupran ta , kad ja u  seniai 
esame tam tikras sovietinis darinys, 
jei norite, neokomunistinis?.. Tegu 
šneka. Pašnekės ir nutils. Veikiai ir 
šnekė ti neb ebus kam , nes
daugum a mūsų, kad ir sunku, bot 
vis dėlto jau suvokė ilgai aiškintą 
g ilią  išm intį: laisvė ir dem okratija 
v is iška i išs isk le idž ia  tik  e inan t į 
nebūtį. Suvokė ir savo mąstysena, 
p r in c ip a is , g yven im o  būdu yra 
v is iš ka i iš tik im a  buvu s iem s ir 
tebesantiems, kurie sudarė puikias 
są lygas, kad lie tu v ių  tauta, 
atsiprašau..., kuo greičiau išnyktų 
nuo žemės, išsigim tų, prasmegtų. 
Na, p irm iausia  re ikė jo  sutvarkyti 
šitąjį anąjį reikalą... Todėl ir buvo 
paskelbtas šūkis: "Į saugią meilę - 
su p re ze rva tyva is l”  č ia  aš turiu 
p r ie ka iš tų , g e rb ia m ie ji.  A nąkart 
p radinukas pam atė pravažiuojant 
autobusą su užrašu AIDS ir klausia 
m am os. “ Kam ta kepu rė lė  an t I 
ra id ė s? ” M ažai š ia  k ryp tim i 
auklė jam e jaunąją kartą l Reikėtų

daugiau išrad ingum o, išmonės. 
Pvz., ga lė tum e parūp in ti 
pradinukams sąsiuvinių su gražiais 
p rezerva tyvų  p ieš inu ka is  ant 
v irše lių , da rže linukam s mamos 
g a lė tų  num egzti prezervatyvų 
formos kepuraičių ir pan., ir pan. Ką 
padarysi, pasitaiko, kad užkimba 
vienas kitas lietuvis, ir tėvai, būdami 
abejingi jo  likimui, leidžia jam gimti. 
Nedidelė bėda: pagyvens ir pats 
susipras. Mes esame supratinga 
tau ta , nes paga l sav ižudyb ių  
skaičių pirmaujame pasaulyje. Vis 
d ė lto  ir š iam e bare dar lab iau 
re ikė tų  p a s id a rb u o ti spaudai, 
ra d iju i, te lev iz ija i: a išk in ti, kuri 
savižudybė yra pati smagiausia, 
g re ič iaus ia , e fektyv iaus ia , 
p ropaguo ti trošk im ą nusižudyti, 
p lačiau ir  deta liau aprašyti patį 
žudym osi procesą. Ar maža ką 
galima propaguoti? Svarbiausia - 
nep a lik ti žm ogu i jo k io s  v ilties  
pas iek ti, kad jam  pačiam  kiltų  
noras pasidaryti galą: supinti tiesą 
su melu, apšmeižti visas valdžias, 
kad ne v iena  nebekeltų 
pa s itikė jim o , sum a išy ti t ik rą jį 
t ikė jim ą  su pa ra p s ich o lo g ija , 
magija, okultizmu taip, kad jie būtų 
trak tuo jam i ka ip  lyg iaverč ia i... 
M ažokai šio je s rity je  padaryta i 
Valdžia žino, kaip tai daryti, o va 
plačiosios masės vis dar nemoka 
prarasti vilties. Reikėtų bent menką 
vadovėlį išleisti, kad ir "Dvasinio 
na ik in im o  p a g rin d u s ". Tiesa, 
vienas dalykas tikrai pagirtinas - tai 
žm on ių  m arin im as badu. Tuo 
ga lim a  daug p a s ie k til Nereikia 
nutylėti nė to, kad yra dar viena 
nem aža pasp irtis : m os turim e 
šimtatūkstantinę alkoholikų armiją, 
mes turime daugiau kaip dešimt 
tūkstančių narkomanų, turime dar 
ir Šio, ir anol Ir iš valdžios pusės 
jie m s  v isok ių  pa lengv in im ų ir 
paskatinim ų nestinga. Aš leipstu 
juokais, kai išgirstu, kad kažkoks 
B laivystės są jūd is bando kažką 
darytiI.. Žmonių nejuokinkitl

Tai va, kad viskas būtų, taip 
sakant, tvirčiau, siūlau įvesti naują 
tradiciją: kiekvienam naujagimiui 
p ad ovano ti m ūsų la isves ir 
d e m o kra tijo s  s im bo lius : virvę, 
degtinės butelį ir prezervatyvą.

G al tam  kartu i ir pakaks. A, 
prisiminiau vieną anekdotą: susi
tiko kartą krikščionys demokratai ir 
kalbasi: “ Prostitucijos legalizavi
mas būtų duobė po valstybingumo 
pam atais” . Krentu iš juoko! Juk 
mes jau seniai duobėjai Juk patį 
dugną jau daug kas pasiekė! O 
pačiam  dug ne , kur daug iausia  
purvo , sru tų  ir m ėšlo, - patys 
laimingiausi, nes ten minkščiausia, 
š ilč iau s ia , p a to g ia u s ia ... visa i 
prasmegti.

SAVO JĖGŲ IŠBANDYMAS
Atkelta Iš 1 p.
Jau iš ryto sulaukėme interesan

tų, kurie džiaugėsi sužinoję šj te
lefono numerį, k ia u lių  naujienoms"
dėkojame ir mes. Būtų gerai, jei šis 
n u m eris  būtų  spau sd inam as 
dažniau.

Iš kitos pusės, Ryšių su visuome
ne sektorius neturėtų būti vien nu
siskundimų punktas. Koks jis turėtų 
būti, iš dalies parašyta sektoriaus 
nuostatuose. Tai abipusis ryšys tarp

visuomenės ir savivaldybės. Būtų 
puiku, jei turintys kokių nors pasiū
lymų, kaip turėtų dirbti ši tarnyba, 
parašytų mums, paskambintų.

D ė ko ju  Jum s už p o k a lb i, o 
m ies to  gyven to jam s tuo  pačiu  
p rim ins im o se k to ria u s  te le fono 
numorĮ - 42 66.11.

V. TAVORAS 
Miesto savivaldybės 

spaudos atstovas

AITVARAS NUNEŠĖ?
Praė jus į p en k tad ien į Š iau lių  

m iesto apylinkės prokura tū ro je  
pare ikštas ka ltin im as  UAB 
"Aitvaras-92" steigėjui ir direktoriui 
Virginijui Stanislovaičiui.

UAB “A itva ras-92" m iesto 
sav iva ldybė je  buvo įreg is truo ta  
prieš trejus metus. Trys akcininkai, 
sus idė ję  po  10000 rub lių ,4įkūrė 
firm ą. Nuo 1993 m etų firm a 
užsiėmė prekyba nekilnojamu turtu 
ir tarpininkavimu. Bendrovė ėmė iš 
žm onių indėlius lita is ir užsienio 
v a liu ta . K lien tus p r is iv ilio jo  
didelėmis palūkanom is-not po 10 
procentų mėnesio palūkanų. Savo 
p in igus firm ai patikė jo ne vienas 
ž inom as m ieste žm ogus. UAB 
"A itva ras-92 " iš beve ik 600 
in d ė lin in kų  su rin ko  apie pusę 
milijono dolerių, 35 tūkst. Vokietijos 
m arkių ir apie pusę m ilijono litų. 
Indėliai buvo renkami iki 1994-ųjų 
pavasario . B a landžio  m ėnesį 
žm onės k re ipė s i j ekonom inę 
policiją dėl sutrikusių atsiskaitymų. 
V. S ta n is lo va itis  su la ikom as. 
Tardym o m etu paa iškė jo , jog  
atsiskaitymas sutriko ne todėi, kad 
už didesniąją dalį pinigų nupirkta 
m eta lo , tik in tis  gera i uždirb ti, o 
todėl, kad iš žmonių surinkti pinigai 
pasko lin ti “O m egos" vadovui R. 
F ilipavičiui (dabar teisiamam taip 
pa t už sukč iav im ą ; 932 tūkst. 
dolerių paskolinęs R. Filipavičiui, V. 
S ta n is lo va itis  to je  by lo je  yra 
nuke n tė jusys is ). L iūdna i
pa g a rsė ju s i bondrovė
n e d isp o n u o ja  d id e liu  tu rtu  - 
a reš tuo tas  tik  V. S tan is lova ič io  
broliui priklausęs dviejų kambarių 
butae, kuriame buvo įkurtas biuras. 
Tarp indėlininkų daugiausia tokių, 
kurie atnešė padėti po  tūkstantį 
dolerių. Kodėl pinigai atsidūrė pas 
R F ilipav ič ių?  J is  m okė jo  15 
p rocen tų , sakė ta rd y to ja s  ir 
patvirtino, kad sutarties nėra, tik 
paskolos raštelis.

Be svarb ia us io  ka ltin im o  - 
su kč iav im o  s tam b iu  m astu, 27 
m etų V. S tan is lova itis  ta ip  pat 
kaltinamas neteisėta įmonės veikla, 
o p e ra c ijų  va liu ta  ta isyk lių  
pažeidimu, aplaidžių buhalterinės 
apskaitos vedimu ir neteisėtomis 
finan s inėm is  o pe rac ijom is . V. 
Stanislovaičiui gresia bausmė iki 8 
metų.

NUTEISTAS 
PRIEVARTAUTOJAS
Spalio 23 dieną Šiaulių miesto 

apylinkės toisme buvo paskelbtas 
n uo sp re nd is  29-orių  m etų
Valdem arui Pupkur, kaltinam am

išžaginimu.
Praėjusių metų rugsėjo 17 dieną 

apie 16 valandą Kultūros ir poilsio 
parke, m oterų tuale te, buvo 
apvogta ir išžaginta moteris. Kitą 
dieną toje pačioje vietoje žagintojas 
jau laukė kitos aukos. Šj kartą (irgi 
d ieną) k itos aukos nepavyko 
apvogti ir išžaginti, nes į tualetą tuo 
metu įėjo kita moteris. Užpultoji į 
paga lbą  pasikvietė savo vyrą  ir 
u žpu o likas  netrukus buvo 
sulaikytas.

V. Pupkus prisipažino padaręs tik 
vieną nusikaltimą - apvogęs moterį 
Tačiau teismas įrodė jo nusikaltimą.

Prieš dešimt motų jis jau buvo 
tame pačiame parke išprievartavęs 
nepilnametę ir už tai buvo nuteistas 
8 metams kalėti Po 10 metų istorija 
pasikartojo.

Teismas V. Pupkų nute isė 6 
metams laisvės atėmimo.

APDOVANOJIMAI UZ
PROFESIONALUMĄ

Spa lio  24 d ieną m iesto  
Vyriausiajame policijos komisariate 
buvo paskelbtas LR Vidaus reikalų 
m in istro R. Vaitekūno įsakymas, 
kuriam e pažym im a, kad 
apdovanota  g rupė  kom isaria to  
p o lic ijo s  pare igūnų, nesen ia i 
išaiškinusi "Hermio" banko Šiaulių 
f ilia lo  p lėšikų gaują. M in is tro  
įsakym e rašom a, kad šie 
pa re igūna i apd ovano jam i už 
sum anum ą ir  p ro fes iona lum ą, 
išaiškinant nusikalstamą gaują, kuri 
šių metų rugsėjo 19 dieną apiplėšė 
“ H e rm io " banko Š iaulių  filia lą , 
nužudė apsaugos darbuotoją Liną 
Žuką. M in is tras va rd in iu  
šaunamuoju ginklu “ĆZ Kompakt” 
apdovano jo  Vyriausiojo polic ijos 
kom isariato krim inalinės policijos 
vyr. kom isarą A ldividą Tručinską, 
Tardymo departamento prie VRM 
vyr. tardytoją Jūratę Bieliauskienę ir 
Kriminalinės policijos Organizuoto
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nusikalstam um o tyrim o tarnybos 
kom isarą  S tasį Rožinį _ - 
pas ižym ė jim o  ženklu  “ l/ž
pavyzdingą tarnybą” . Kriminalinės 
p o lic ijo s  O rgan izuo to
nusikalstam um o tyrim o tarnybos 
vyr. inspektorius Eugenijus Ciuta

PĖSČIŲJŲ PERĖJOJE 
NUKENTĖJO MERGAITĖ

Sodo-Basanavič iaus gatvių 
sankryžo je  iš au tom ob ilio  RAF, 
atsidarius durelėms, iškrito 32-jų 
metų J. U. Automobilio vairuotojas 
nukentė jus įjį nuvožė j nam us ir 
dingo. Sužalotą J. U. teko skubiai 
vožti j ligoninę. Jis įvykio aplinkybių 
išsamiau paaiškinti dar negali.

T ilžės-R C virkbs gatv ių  
sankryžoje Tauragės gyventojas 
pėsč ių jų  perė jo je  au tom ob iliu  
kliudė pėsčiąją D. R., kuri ant rankų 
la ikė v ienerių  m otų dukrytę , ji 
lab iausiai ir nukentėjo. Mergaitė 
paguldyta j ligoninę.

apdovanotas I laipsnio pažymėjimo 
ženklu “Tėvynės labui". Pareikšta 
padėka Kriminalinės policijos vyr. 
in spek to riu i A rtū ru i V eniu liu i, 
k rim ina lis tas  vyr. po lic in inka s  
Gintautas šantaras apdovanotas 
pinigine premija.

AŠTUONIOS 
BAUDŽIAMOSIOS 

BYLOS
Visos jos iškeltos 23-ejų metų 

Skaistutei Vaičiulytei ir 27-erių metų 
Daliui Pauliuščenkai. Rugsėjo 22 
dieną iš V. S. autom obilio “Opel 
Kadet" vagys pavogė 
automagnetofoną, pompą ir daug 
k itų  da ik tų . Tą patį m ėnesį S. 
Vaičiulytė apvogė S. V., gyv. Tilžės 
gatvėje, automobilį “Audi Coupe". 
A trak inu s i dure les, iš  m ašinos 
pagrobė visus daiktus, kuriuos tik 
įmanoma buvo panešti.

Spalio 14 d. jie vėl apvagia Kry
mo gatvėje gyvenančio piliečio S. 
K. automobilį “Opel Kadet". Spalio 
mėnesį į policiją kreipiasi dar kelių 
apvogtų au tom obilių  savininkei, 
kurie rytą rado atrakintas mašinas 
ir pasigedo daiktų jose. Sulaiky
tosios bute policija aptiko daug iš 
automobilių pagrobtų daiktų, tarp 
jų ir įvairių rūšių tepalų. Dalis daiktų 
jau buvo parduo ti. Kai ku riuos  
da ik tus a tpažino nukentė jusie ji. 
P o lic ija  nustatė, kad šie vagys 
“apšvarino" aštuonis automobilius, 
gali būti jų ir daugiau. Manoma, kad 
autom obilia i buvo apiplėšinėjam i 
nuo birželio iki spalio 18 dienos. 
Vagys veikė tik pietiniame miesto 
rajone. J visus automobilius vagys 
patekdavo pritaikius durų raktelius. 

Parengė Vida MISIŪNAITĖ

AUŠROS ALĖJA
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10. GULAG 

ORGANIZACIJOS 
TERITORINIS- 
GEOGRAFINIS 

PASISKIRSTYMAS 
Vykstant GULAG vidinei režimo 

k o n ce n tra c ija i, la gerių  tink las  
p lė tės i ir  to liau . 1939 m., prieš 
suomių karą, GULAG Alma mater - 
Solovkai buvo netoli vakarų sienos. 
Tai buvo pavojinga, todėl jūrų kelias 
S o lovkų  la g e riu s  perbazavo  j 
Naująją Žemę ir Jenisiejaus upės 
žiotis j kuriam ą Norilsklag, greitai 
“sukomplektavusį" 75 tūkst. kalinių.

Prieškariniu laikotarpiu Archigu- 
lagas išp lė tė  tink lą  ir negyvena
m osiose K azachstano stepėse. 
Sukuriama Karagandos, Džezgaz- 
gano, Mantos, Balchašo lagerių  
s is tem a. K urias i konc lage ria i ir 
Kazachstano šiaurinėje dalyje.

P linta GULAG tink las Novosi
b irsko  s r ity je  (M arių s tovyk los ,

mečio pradžioje vis labiau plėtėsi 
v iso je  SSRS te rito rijo je . Š ios 
sistem os gyvyb ingum ui palaikyti 
buvo nuo la t parūp inam a “žm o
giškoji m edžiaga", o šiai susidė
vėjus ir sunykus, reikėjo ją papildyti. 
Tam m e to d iška i p leč iam as 
“ raudonasis teroras". Valstybines 
programas kurpė pats diktatorius J. 
Džugašvilis-Stalinas ir jo  partijos 
“smegenys" - CK. Joms įgyvendinti 
padėjo nuolat stiprėjantis OGPU. 
Jau nuo 1930 m. ši valdyba ruošėsi 
b u s im ies ie m s m asin iam s suė 
mimams. Lubiankoje kilo 11 aukštų 
slaptosios policijos pastatas ir spec, 
ka lė jim as. S ta lino  nurodym u 
įvykd y ta  OGPU a kc ija  buvo 
priverstinė kolektyvizacija. 1930 m. 
sausio 5 d. formaliai CK patvirtintą 
kolektyvizacijos planą, pasitelkus 
m asinį terorą, pavyko įgyvendinti 
1932 m. pabaigoje.

“ Išbuožinim o" metu apie 10-11 
mln. žmonių buvo išvaryta iš ūkių, 
trečd a lis  įka lin ta  koncentrac ijos 
s tovyk lose , trečda lis  deportuota

SOVIETINIŲ 
KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ 

KŪRIMOSI RAIDA (5)
Krasnojarsko krašte (Kanų, Kraslag 
stovyklos), Chakasijoje, Buriatijoje, 
M ongolijoje, Uzbekijoje.

Neatsilieka ir Rusijos šiaurėje - 
U st V ym lag , N yrob lag-U so lla g . 
Urale p leč ias i Ivde llag . Nebuvo 
tokios srities, kurioje nesikurtų savi 
lageriai.

Suprantama, kad jų buvo dau
giau, tačiau dar trūksta tikslesnių 
duomenų. Čia minimi tik centrin iri 
lageriai, o  kur dar skyriai ir punktai?

Tuo laikotarpiu atsirado naujas 
N. Frenkelio kūrinys - GULŽAS. Pats 
F renke lis  ta p o  įta k in g u  S ta line  
aplinkos asmeniu. Dirbo BAMLAG 
viršininku ir NKVD generolu. Tačiau 
1937 m. areštuojamas ir įkalinamas 
Lubiankoje. 1939-1940 m. Stalino 
nurodymu Frenkelis paleidžiamas. 
Jam pasiūlyta pastatyti Karelijoje 
g e lež in ke lį ir  ke le tą  ke lių . Č ia 
Frenkelis pataria  S ta linu i sukurti 
lagerių sistem os pagrindu naują 
au tonom inę ka lin ių  d a rbo  o rg a 
n izaciją GULŽOS, oficialia i pava
dintą Vyriausiąją geležinkelių sta
tybos  va ld yb a , ku rios  vadovu 
panoro tapti pats N. Frenkelis. Tokiu 
būdu didysis strategas Stalinas ir 
d idysis racionalizatorius Frenkelis 
sutaria dėl nau jos organizacijos. 
Taip ir atsirado nauja, kalinių darbu 
o rg a n izu o ta  va ls tyb ė lė  pa č io je  
GULAG valstybėje. Frenkelio idėjų 
pagrindu pertvarkom as GULAG: 
p ripa ž įs tam a s  bū tin um a s  a ts i
žvelgti j ūkio šakas. Suformuojamos 
GULAG žinybos - Glavtaslag, miško 
p ram onės la g e ria i, G lavprom s- 
trojus (ргатопез statybos lageriai), 
GULGMP (vy ria u s io ji ka lnų 
metalurgijos pramonės valdyba).

SSRS - Vokietijos karo metais 
GULAG js iku ria  U foje, GULŽOS- 
Viatkoje; {vairuose miestuose veši 
ir k itos ž in yb o s . C e n tra lizuo tas  
GULAG va ldym a s su trinka , nes 
k iekvieną te rito rinę  A rch ipe la go  
a p yg a rd ą  va ldė  ten evaku o tos  
valdybos. Pats Frenkelis Kirove va-, 
dovavo Rusijos šiaurės-rytų lage
riams. Tačiau baigiantis karui, visa 
lagerių sistema buvo vėl atkurta.

11. TOTALINĖS 
REPRESIJOS KAIP 

LAGERIŲ UŽPILDYMO 
ŠALTINIAI

Susikūrusi lagerių organizacijos 
sistema GULAG ketvirtojo dešimt

nežinom a k ryp tim i, t iku s ie ji - 
išžudyti. Pats S talinas, 1942 m. 
rugp jūč io  m ėn. Maskvoje ka lbė
damas su Čerčiliu, pripažino, kad 
jam teko įveikti 10 milijonų buožių, 
ku rių  “dau g u m a  suna ik in ti, o 
likus ia  i  č tre m ti j S ib irą ". 1930- 
1932 m. GULAG įkalino ir ištrėmė 
apie 3-4  m ln . žm on ių . Nepa
keldama darbo, buities ir gam tos 
sąlygų, didžioji jų dauguma žuvo.

A p saugan t soc ia lis tinę  n u o 
savybę, 1932 m. ru g p jū č io  7 d. 
išleistas įstatymas, turėjęs pateisinti 
NKVD operacijas, kuriom is buvo 
dem askuojam i įvairaus pobūdžio 
g robs tym a i. Plaukė a reštuo tų jų  
asm enų srau ta i iš  p en km eč io  
s ta tybų , tran spo rto , p rekybos  
gam yklų. Tuo pačiu laiku vyko ir 
mažesnės operacijos, kurios “valė" 
totorių ar turkų, uzbekų ar kazachų 
tautas nuo antisovietinių elementų. 
Buvo suda rom os te is inės  ir 
adm in istracinės nuostatos, r ib o 
ja n č io s  t ik in č ių jų  te ises, o ne
paklusnieji (nes tai prieštaravo jų 
re lig ijom s) pap ild ydavo  GULAG 
stovyklas.

1935 m. sausio mėn. CK visoms 
partinėm s organizacijom s išleido 
in s tru kc iją , įsa kanč ią  p radė ti 
“ liaudies p riešų” likvidavim ą. Per 
koletą m ėnesių j koncen trac ijos 
stovyklas buvo išvežta apie 30-40 
tūkst. Leningrado gyventojų. Mirties 
bausme bausdavo net vaikus (nuo 
12 metų), kaltinamus vagystėmis, 
kenkimu ir netgi tėvynės išdavimu.
1936 m. vyko  “ trockistų - zinov- 
je v in in kų  b lo ko " dem askav im o  
kampanijos ir parodomieji teismai.
1937 m. pradžioje NKVD gavo iš 
KPSS CK spec, instrukc iją , kuri 
oficialiai le ido naudoti kankinimus 
kaip tardymo priemonę.

S o lžen icynas  aprašė 31 tiek  
fizinį, tiek psichinį kankinimo būdą.

1937-1938 m. - “d idžių jų valy
m ų" epogėjus. Stalinas, vis labiau 
stiprindamas savo asmeninę dikta
tūrą ir totalinj-biurokratinį valstybės 
aparatą, pradėjo represijų opera
ciją. Kalėjimai buvo pertvarkomi di
desniam žmonių skaičii/i, lageriai, 
BK bausmių sistema praplėsta lais
vės atėmimui 15, 20 metų. 1937- 
38 m. buvo suduotas rimtas smūgis 
partijos elitui, karinei vadovybei ir 
pačiai GPU-NKVD organizacijai.

SIAURĖS LIETUVOJE
 -  ■

PRAMONĖ

Intensyviai 
ieško ir randa

AKMENĖ. Akcinė bendrovė 
“Akm enės cementas" intensyviai 
ieško inves tito rių  Vakaruose ir 
galimybių plėtoti eksportą j Europos 
Šalis. Pastaruoju metu glaudžiai 
ben dradarb iau jam a su norvegų 
statybos kompanija “ Embra", kuriai 
su te ik ta  teisė p irk ti ir rea lizuoti 
Vakarų šalyse Akmenėje pagamintą 
cementą. Įmonės vadovai tikisi, šiai 
ben d ro ve i ta lk inan t, cem ento  
eksportą padidinti iki 0,5 m ilijono 
tonų per metus, o ateityje - dar 
daugiau. Norvegų firma savo ruožtu 
su in te resuo ta , kad akm en išk ių  
cem ento  sav ika ina  būtų  kuo 
m ažesnė, ir lengva tinėm is 
sąlygomis, su 8 proc. palūkanomis, 
nupirko mazuto už 5,6 mln. dolerių, 
š io  kuro, dirbant dabartiniu režimu, 
cem en tin inkam s pakaks ik i 
pavasario.

runkelių supirkimo punkte didelių 
e ilių nėra.Bet runkelių  iškrovimo 
agrega ta i d irba , auga saldžių jų 
šaknų stirtos. Iki spalio 17 dienos iš 
v iso buvo supirkta 11 802 tonos 
šaknų. Pasirašytas kontraktas su 
žemdirbiais - supirkti 22 tūkstančius 
tonų šios žaliavos. Vadinasi, jau 
beveik pusė plano įvykdyta. Pernai 
per visą sezoną tebuvo supirkta 6 
tūkstančiai tonų.

Šeduvos punktas gana anksti 
pradėjo supirkimo sezoną. Pirmosios 
tonos šaknų buvo priimtos jau spalio 
2 dieną. Dar runkelių lapai žaliavo, 
šaknys tebeaugo - kaupė cukrų, todėl 
ir cu k rin g u m a s  buvo  m ažokas. 
Augintojai buvo sunerimę: negi juos 
apgaudinėja? Dabar jau vežamos 
b rande snės šaknys. A pska itos 
darbuotojų paskaičiavimu, spalio 18 
d ieną  a tvež tų  šaknų v id u tin is  
cukringumas buvo 15,8 procento 
(šiek tiek viršijo bazinį cukringumą). 
Kai kurių augintojų runkeliai labai 
cukringi. Fabriko specialistai įsitikinę, 
jo g  šaknų cu k rin g u m a s  daug 
priklauso nuo sėklų veislės.

čem p iona tas  tris  d ienas vyko 
Rygoje. Lietuvos rinktinėje dalyvavo 
ir g rupė Kelm ės spo rto  k lubo 
“Gintaras" auklėtinių bei jų treneris 
V. Parnarauskas. Jaunučiai varžėsi 
dviejose - 12 ir 14 metų amžiaus 
g rupėse . Jaun esn ių jų  g rupė je  
geriausiai pasirodė R. Balabonaitė 
ir R. Bilius: pralaimėję tik vieneto 
varžybas, vos netapo absoliučiais 
nugalėtojais. R. Balabonaitė vieneto 
varžybas po a tkak lios  kovos 
pralaimėjo estei 0:2 (8:11 ir 9:11), 
o R. Bilius - kiek netikėtai kauniečiui 
K. Navickui. Abiejų mūsų rajono 
b a d m in to n in inkų  pora  la im ėjo 
mišraus dvejeto, R. Balabonaitė su 
komandos drauge U. Urbonaite - 
mergaičių dvejeto, o R. Bilius su 
kauniečiu K. Navicku - berniukų 
dvejeto varžybas.

KITI ĮVYKIAI

ŽEMES ŪKIS
NUSIKALTIMAI

Cukriniai runkeliai 
užderėjo

JO N IŠKIS . C ukrin ių  runke lių  
derliaus nuėmimas jau persirito j 
antrą pusę. Jau dabar galima daryti 
išvadą, kad derlius gana geras, 
lyginant su praeitu sezonu. Ypatingai 
tų ūkininkų ir bendrovių, kurie turi 
cukrinių runkelių auginimo patirtį.

Iki spalio 19 d. cukrinių runkelių 
rajone parduota 53000 t. Daugelis 
ūkininkų, bendrovių jau baigia doroti 
derlių.

D augiausia cukrin ių  runke lių  
p ris ta to  Kepalių žem ės ūk io  
bendrovė. Gerą saldžių jų šaknų 
derlių užaugino Skilvionių ŽŪB. Jos 
duomenim is, daugiausiai cukrinių 
runkelių rajone užaugino ūkininkė 
L. Šermukšnienė, kuri žada saldžiųjų 
šaknų p rista tyti apie 1000 tonų. 
Tačiau yra ir tok ių  bendrov ių  
(Daunoravos, Š ila lių), kurios šio 
darbo nė nepradėjo.

Vežamos jau 
brandesnės 

šaknys
RADVILIŠKIS. Akcinės bendrovės 

“ Pavenčių cukrus" Šeduvos cukrinių

Į seifą lindo 
septynis kartus
KELMĖ. Nematomas kipšiukas - 

sukčius įsitaisė į g irininkijos seifą: 
būdavo, girininko pavaduotojas, iš 
anksto susiskaičiavęs ir susidėliojęs 
j pundelius pinigus, nuveža į mišką 
d a rb in inka m s a lgas, o , ž iū rėk, 
kokiame pundelyje ir trūksta tai 80, 
tai 100, tai dar daugiau litų. Tokiu 
atveju net galim a ir tarnautojams 
v ienam  k itą  p ra d ė ti įta rinė ti. 
Pasirodo, viską darė tame pačiame 
name gyvenantis 15-metis D. K., 
kuris, pritaikęs girininkijos seifo raktą, 
re tka rč ia is  “ p a tik r in d a vo " jos 
piniginius resursus, š ią  vasarą jau 
buvo pakliuvęs policijai, bet, tetoms 
p rašant, pačiam  a tg a ila u ja n t ir 
pasižadant daugiau taip nesielgti, 
susilaukė pasigailėjimo. Rudeniop 
istorija pasikartojo. Dabar šių dienų 
Še rlokas Ho lm sas sa v ik ritiška i 
pris ipažino į seifą šiemet iš viso 
lindęs 7 kartus. Teks rimtai atsakyti 
už pasekmes.

SPORTAS

Badmintonas
KELMĖ. P aba ltijo  ja u n u č ių

Sprendimas 
nebuvo priimtas

TELŠIAI. Ketvirtadienį Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
skyriaus nariai susitiko su Tėvynės 
sąjungos (LK) pirm ininku, Seimo 
nariu V. Landsbergiu, jo pavaduotoju 
A. Bartkumi, konservatorių valdybos 
p irm in inku , Se im o nariu  G. 
Vagnorium i. Buvo sprendžiam as 
Tėvynės są jungos (L ietuvos 
konse rva to rių ) Telšių skyriaus 
pirm ininkės A. Tamoševičienės ir 
ra jono m erės D. M ile ik ienės 
konfliktas bei jos pašalin im as iš 
partijos narių. Uždarame susitikime 
sprendigias nebuvo priimtas.

Žiauri lemtis
AKMENĖ. Spalio 21-osios vė

lyvas vakaras buvo lemtingas Nau
jojoje Akmenėje Nepriklausomybės 
gatvėje gyvenanč ia i Barkauskų 
šeim ai. K a im yna i, gyvenantys 
antrame aukšte, užuodė nemalonų 
deg ės ių  kvapą. Žv ilg te rė ję  pro 
langą , vė liau  išė ję la ip tinėn , 
pastebėjo dūmus. Įėję j Barkauskų 
butą , rado  kam bario , kuriam e 
miegojo žmona Diana Motiejūnaitė 
su ketverių metų dukrele Teodora, 
duris uždarytas. Jas atidarius, dūmai 
virto kamuoliais, žmonės išdaužė 
langus, atidarė laiptinės stoglangį. 
Išnešė jau mirusią mamą ir dukrelę. 
Gaisras kilo nuo elektrinio Šildytuvo. 
Tėvą rado miegantj virtuvėje, galvą 
padėjusį ant stalo, sveiką ir gyvą.

Parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

Į ŠILUVĄ,
ARĮRAUDĖNUS?

Jonas VAIŠNORAS

š ių  m etų vasara nepaprastai 
“ d e rlin g a " išk ilm ėm is  Raudėnų 
m iesteliui.

S p a lio  13 d. (penktad ien į) 
lengvųjų automašinų ir autobusų 
v ilks tinės važiavo Raudėnų link. 
A t kstančiųjų tarpe - ir Lietuvos PTK 
sąjungos Kuršėnų skyriaus choras. 
N egąsdino mūsų ir apsiniaukęs, 
darganotas rytmečio oras.

Tą dieną Telšių vyskupas J. E. 
Vaičius pašventino šv. Mergelės 
Marijos statulą ir koplyčią.

11 val. atvykusieji jau būriavosi 
p rie  Fatim os M arijos statu los. 
Raudėnų mokyklos mažieji choristai, 
vadovaujami B. Jarošienės, giedojo 
M arijos  garbe i. E nerg ingasis  
Raudėnų klebonas A. Saunoris, 
padėkojęs vyskupui už atvykimą į 
Raudėnus, džiaugėsi: “Šv. Mergelė 
Marija apsigyveno Raudėnuose, ir 
ap linkin ių gyvenviečių žmonėms 
dabar nereikės ke liau ti į Šiluvą. 
Kiekvieno mėnesio 13 dieną čia bus 
aukojam os Šv. M išios. Raudėnai 
taps antrąja Šiluva".

11.30 val. varpai maldininkus ir 
svečius pakvietė bažnyčion. Ji pilnut 
pilnutėlė, - juk šv. Mišias aukoja pats

vyskupas. Po pamaldų procesija su 
bažnytinėmis, tautinėmis ir Kuršėnų 
skyriaus tremtinių vėliavomis nuėjo 
prie ko p lyč io s , kuri sen iūno  p. 
Dankio pastangomis atstatyta ant 
naujųjų pamatų.

Kuršėnų p o litin ių  ka lin ių  ir  
tremtinių chorai, giedodami “Kryžiau 
šventas", stebėjo koplyčios ir joje 
esanč io  kryž iaus  šven tin im ą. 
Kultūros namai dar nebuvo matę 
tokio maldininkų ir svečių skaičiaus. 
Po Seimo narių p. Vaclovo Lapės ir 
Račo, Šiaulių savivaldybės vicemero 
A. Jonuškos, seniūno Dankiso ir kitų 
svečių kalbų visų žvilgsniai nukrypo 
į sceną. Koncertą pradėjo Kuršėnų 
politinių kalinių ir tremtinių choras, 
vadovaujamas B. Jarošienės, atlikęs 
partizanų ir tremties laikų ilgesingas 
dainas. Vienas atlikėjų kolektyvas 
keitė kitą: Kuršėnų kultūros namų 
m išrus choras ir šokėjai, Š iaulių 
ku ltū ros  d a rbuo to jų  kolektyvas, 
K uršėnų ka im o kape la, 
vadovaujam a Kavaliauskų šeimos 
- tėvo ir sūnaus. Galiausiai parodė 
ką moka ir patys choro vadovai.

Pasibaigus koncertu i, gerokai 
p raa lkę , sveč ia i, m a ld in in ka i ir 
ch o ris ta i sėdo  už s ta lų  tuose 
pač iu o se  ku ltū ros  nam uose .

RASO
“AUŠROS.
ALĖJAI”

Stiprinosi visi, - vieni apačioje, fojė, 
kiti - viršuje, salėje (pagal rangą).

R audėnai, anksč iau  vad in ti 
“ raudonuoju užkampiu", rinkimus į 
savivaldybes laimėjus dešiniesiems, 
p ra d ė jo  p iln a ve rtį, p rasm ingą  
gyvenim ą dėka dviejų energingų 
organizatorių - klebono A. Saunorio 
ir seniūno S. Dankio. Pagarba jiems.

AUŠROS ALĖJA
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CIA AMERIKA, ŽMONES
Vytautas VOLERTAS
Šį kraštą, Jung tines Am erikos 

V a ls tijas , pap rasč iau  vad inam e 
Amerika. Taip buvo nuo senų laikų. 
Taip liko iki šiandien. Kai mokiausi 
g e o g ra fiją  ir p radė jau  sup ras ti 
sk ir tu m ą  tarp  k o n tin e n tų  bei 
valstybių, galvodavau, kad mano 
tėva i ir ka im yna i, g e r i S e irijų  
a p y lin kė s  d 2Ūkai,
n es io rien tuoda vo . J ie m s tik  
Amerika ir Amerika, bet ne JAV... 
Man buvo dvi Amerikos: šiaurės ir 
Pietų, šiandien, po daugelio metų, 
praradęs visas gudrybes apie dvi 
Amerikas, sutinku su tėvais: gyvenu 
Amerikoje.

Kanada yra Kanada. N iekas 
nesako, kad ji yra šiaurės Amerika. 
M ielas, labai paslaugus kraštas, 
m ie li ir pas laugūs jo s  žm onės, 
patriotiški, nešykštūs lietuviai. Gaila, 
kad prof. K. Pakštas n e ieško jo  
m um s ten, Kanadoje, kampelio.

Brazilija, Argentina, Urugvajus. 
Niekas kalbose nepabrėžia, kad tai 
P ietų A m erika . Daug ir k ito k ių  
“gvajų", kuriuose sunku žmonėms 
verstis.

M ūsų A m erika  p irm o ji 
pasigamino atominę bombą, bet tie 
p a tys  jos m o ks lin in ka i v isas 
bombos paslaptis atidavė sovietijai. 
č ia  gyveno, čia jautėsi saugūs nuo 
H itlerio  šėlsmo, čia d irbo  ir gerai 
uždirbo, tačiau šnip inė jo  priešui.

. P irm ą savo b randu o linę  bom bą 
Amerika išsprogdino virš Japonijos 
ir išg e lb ė jo  g a l po rą  š im tų  
tūkstančių savo karių. Bet šiandien 
g a ilis i,  ašaro ja . K artu ve rk ia  ir 
ja p o n a i, bet Pearl H a rbo r 
neužsimena.

A m erika , la im ė ju s i A n trą jj 
pasaulin į karą, S talinui dovanojo 
Baltijos valstybes, visą Rytų Europą 
ir Karaliaučiaus (ne Kaliningradol) 
sritį. Toks m ielaširdingas buvo šio 
krašto Rooseveltas... Prezidentas 
F ordas n e ž in o jo , kad jo  la iku 
L en k ija i d ik ta vo  sov ie tija . Kitas 
prezidentas, George Bush, dar tik 
prieš 6 metus maldavo ukrainiečių, 
kad ši 55 milijonų tauta liktų Sovietų 
Są jungoje. Š iuola ik in is Amerikos 
p re z id e n ta s  B ill C lin ton  b ijo  
Bosnijos ir cigarečių.

Ar tai politinių bailių kraštas? Ne. 
Juk Lincolnas neatsisakė pilietinio 
karo, naikindamas vergiją. Amerika 
du kartus sutriuškino Vokietiją. Ji 
neseniai ginklu spustelėjo Panamą, 
prie žemės pririeto Iraką, kantrybe 
išg rio vė  s o v ie tiją , pa g a lia u  per 
daugelį dešimtmečių nepripažino,

kad R usijos bo lšev ika i te isė ta i 
viešpatauja Baltijos šalyse. Didelė, 
didelė kantrybė.

Amerika iš savo mokyklų išpūtė 
m aldą; toleruoja, beveik skatina 
iškrypėliškumą; paima iš darbštaus 
piliečio dalį jo  uždarbio ir socialinės 
g lo b o s  vardu jį  a tiduoda  
pa ten tuo tiem s ting in ia m s; 
p ro p a g u o ja  linksm um us,
neprisimena, kad kažkada galėjo 
tu rė ti š iok ią  tok ią  te isę  moralė. 
Amerika ant bedugnės krašto. Bet, 
ka i ban dom a sudu o ti pasku tin į 
stuktelėjim ą, ji p radeda atkakliai 
priešintis.

A m erik ieč ia i ž iau riaus ia i 
išnaikino indėnus, bet atkakliai gina 
žm ogaus .te ises  č ia ir visame 
pasau ly je . J ie  m ilija rda is  šelpia 
n u sku rd u s ia s  tau tas , ypač 
la b ia u s ia i “ n e tu rtin g ą " Izraelį, 
kuriam  skiria pasakiškas sumas. 
A m e riko je  gyvenam a
prabangiausiai, bet sakoma, kad 
č ia  esą m ilijo n a i bad au jan č ių . 
Tačiau gatvėse, prie šiukšlių dėžių, 
m ė to s i vos p radė tos  va lgy ti 
dešrelės, pyragaičiai, sumuštiniai. 
Vasaros m etu p rie  vandens, 
ku riam e m audosi krašto 
varguomenė, paliekami geri batai, 
kelnės, rankšluosčiai, kojines. Ir nė 
vienas varguolis jų  nepasigenda, 
nė vienas nepasiima.

Amerikoje - prabanga ir keistas 
skurdas. N auja i pa s ta ty ti bu ta i 
varguom enei, nau ja i tos pačios 
varguom enės butuose išdaužyti 
langa i. Tuščios k išenės duonai, 
pilnos saujos dolerių narkotikams. 
Nestinga žmonių maldos namuose, 
gausu chuliganizmo ir net žudynių. 
K o nse rva to ria i s ke lb ia  pavo jų, 
liberalai kviečia moti ranka j moralę 
ir įstatymus ir gyventi savo protu, 
nors jo visai neturėtum. Žaidimų, 
žaidimui O duoną valdžia padalins.

Keista Amerika. Bet jo je milijonai 
tva rk ingų  va rg u o lių  rado  gražų 
gyven im ą. K e is to je  A m eriko je  
noprasilavinę žmonės nesulaukė 
paniekinimo. Jei rūpinosi ir dirbo," 
namuose ir gatvėje galėjo lygintis 
su profesoriais. Jei kokia nelaimė 
paliko fizinius nenormalumus, į tokį 
žmogų niekas nerodė pirštais ir iš 
jo nesišaipė. Amerikoje gyvena visi, 
kas nori gyventi, č ia  vargsta  tik 
v ienas kitas, d ide lė s  ne la im ės 
iš tik tas , ir v is i su k lyd ė lia i bei 
tinginiai.

č ia  Amerika, žmonėsl
Yra kita, m um s gera i ž inom a 

šalis. Už plačiųjų vandenėlių. Ją

vad ino  D idž ią ja  L ietuvos 
K u n iga ikštyste , vė liau  Rusijos 
vakarin iu  pakrašč iu , po  to  - 
neprik lausom a Baltijos valstybe, 
vėliau - kažkokių tarybų respublika. 
Aš ją Lietuva vadinu. Lankos, javai, 
upės, ežerai, m iškai su gojeliais, 
žm onės su dž iaugsm a is  ir 
rūpestėliais * Lietuva.

Ir ten visko yra. Ir ten tūkstančiai 
ke istenybių: buvusių kom unistų  
valdžia su senais kom unistin ia is 
būda is ; iš  Rusijos p latum ų 
a ts idaužę  ir ne v ie ną  lie tuv į 
ta lk in inka is  p ris iv ilio ję  aferis ta i, 
p lėš ika i, vagys, k rim ina lis ta i; 
a u kš tie ji a d m in is tra c ijo s
pareigūnai, kurie tik  savęs žiūri; 
draugų valdžia draugams. Iš aukštų 
pareigūnų nere ika lau jant turto ir 
pajam ų deklaravim o, išduodam i 
leidimai aferistams veikti valdžioje 
ir ta rp  žm onių . E ksp o rtuo jam i 
žem ės ūkio p rodukta i, o vėliau 
lygiai toks pat kiekis importuojamas 
už dvigubą kainą. D idelis eilin io  
piliečio skurdas.

Taigi - ir d idelis e ilin io  piliečio 
skurdas. Jų, tų sąžiningų, darbščių, 
pare ig ingų ir skurstančių e ilin ių  
p ilie č ių  yra daugum a. Dėl š ios 
d augum os m um s Lietuva yra 
brangi.

K iekv ienam e krašte tva rkos  
įg yvend in im as  ir pa la ikym as  
kainuoja daug pastangų. Piliečių 
a p rūp in im as  duona, pas toge , 
sve ika tos apsauga  ir m okslo  
institucijom is reikalauja protingo, 
doro, atkaklaus adm in istravim o. 
A d m in is tra c ijo s  b randu o lys  yra 
sudaromas rinkimais.

Yra daug piktų, negražių kalbų 
apie dabartinę Lietuvą. Nemaža tų 
žodžių dalis kilo  iš netvarkos, iš 
pavydo, iš įsibėgėjim o neigiam ai 
kalbėti, iš tyčinio kiršinimo. Tačiau 
n ep a liau ja m as ka ltin in kų
ieškojimas be jokios minties, kaip 
p ag e lbė ti b lo g j išve rsti į gerą ją  
pusę, yra bevaisis. Geriausia, kai 
teisieji randa neteisiuosius, įrodo jų 
ka ltum ą  tik ra is  ženk la is  (pvz., 
g ro b s tym o  fak ta is ), nubaudž ia  
p ag a l įs ta tym ą , be t ne paga l 
gim inystę ar draugiškumą, šiuos 
tipus supažindina su visuomene ir 
jų , p a ša lin tų jų , v ie to je  suranda 
dorus darbininkus.

Yra Amerika, yra Lietuva. Ir čia, 
ir ten artė ja  rink im a i, do ros 
administracijos ieškojimo laikas, jei 
šiuolaikinė tikrai nedora.

Iš “ Draugo”

Dr. Stasys BAČKAITIS

Paskutiniaisiais dviem mėnesiais 
t ie k  L ie tu vo je , t ie k  “ D raug o ” 
p u s la p iu o se  b uvo  iške lta  
o r im u ls io n o  k u ro  p a n a u d o jim o  
kontravers ija  ir su juo  susijusios 
p ro b le m o s  L ie tuvos  e lek tros  
energijos gamyboje. Nors Lietuvos 
vyriausybė yra užsiangažavusi šį 
kurą pradėti naudoti jau šiais metais 
("Draugas". Nr. 112, 1995.6.10), V. 
A dam kus gana kritiška i žiūri j jo 
panaudojim ą iš ekologinės pusės 
ir ragina šj reikalą giliau išstudijuoti, 
prieš padarant galutinį sprendimą. 
K a dang i o r im u ls io n a s  ik i šio l 

n e b u vo  sp a u d o je  t in ka m a i 
paaiškintas, šiuo straipsneliu noriu 
pateikti skaitytojui apžvalgą apie tai, 
kas jis  yra  ir  su ko k io m is  
te c h n o lo g in ė m is  be i
ekonom inėm is problem om is teks 
susidurti, jj panaudojant.

Kas yra  o r im u ls io n a s , a r jis  
tinkamas elektros energijai gaminti 
ir ar duo s  L ie tuva i ekon om inės  
n au dos?  Dalį a tsakym ų  radau 
neseniai gautoje iš Virginia Power / 
North Carolina Power Inc. studijoje 
apie a lternatyvius kurus e lektros 
energija i gaminti. Studiją paruošė 
C orpora te  Technical Assessm ent 
Staff 1995 m. vasario m ėn. Kitas 
iš va d a s  buvo  g a lim a  p a d a ry ti,  
p a n a u d o ja n t in fo rm a c iją  iš š ios

studijos ir duomenų, pasirodžiusių 
spaudoje. Štai kas rašoma Virginia 
Power studijoje:

“Orimulsionas yra skystas kuras, 
suda ry tas  m a išan t ž ib a lin į
b itum eną  (ta i t irš ta  ir  sunki 
ang lia vanden inė  derva), su 
vanden iu  ir  e m u ls ifiku o ja n č iu  
agentu, įgalinančiu jo transportaciją 
ir, ka ip  kuro, p an audo jim ą , š is  
komercinis produktas, registruotas 
p re kyb in iu  pava d in im u
"O rim u ls io nas", sus idedan tis  iš 
30% vandens, yra parduodam as 
Bitumens Orinoco (Bitor), Petroleos 
de Venezuela dukterinės firmos. 
O rim u ls ion as p a s ižym i tip iška i

V ienos o rim u ls io n o  s ta tinės 
kaloringum as siekia tik apie 4,52 
mln. BTU, palyginus su 6,29 mln. 
BTU, deginant mazutą.

Bitor, šio kuro tiekėjas, mums 
tvirtino, kad jų intensija yra parduoti 
orimulsioną tokia kaina, kurios vertė 
atitiktų anglies kaloringumo vertę, 
kas būtų Žemiau sunkiosios alyvos 
(m azu to) ka inos, nau do jam os 
m ūsų s is tem o je . 1989 m . m es 
(Corparate Training Assessment) 
d irbom e su Bitor, pasidalindam i 
išlaidomis, norėdami ištirti galimybę 
panaudoti orimulsioną Yorktown 3 
ga m yb in ia m e  vienete . š is
ekspe rim en tas  parodė , kad

PO PASAULĮ PASIDAIRIUS
KANARŲ SALOS

Senovėje Kanarų salose 
la nkydavosi Kretos ir fin ik ieč ių , 
viduram žia is - arabų, portugalų, 
ispanų ir genujiečiu jūrininkai. 1344 
m. portuga las Luisas de Serda 
pasiskelbė Kanarų salų karaliumi, 
bet taip ir nepradėjo valdyti “savo" 
te rito rijos. Ietimis ir strėlėm is su 
akmeniniais antgaliais apsiginklavę 
gua nča i d idvyriška i kovėsi su 
įs ib rovė lia is , tačiau jėgos buvo 
nelygios. 1418 m. salyną užkariavo 
norm anai, vadovaujam i Žano de 
Betankuro, kuris vėliau pripažino 
save Kastilijos karūnos vasalu. Nuo 
to  m eto Kanarų salos tapo  iš 
pradžių Ispanijos kolonija, o paskui 
ir jos teritorija.

D abartin ia i salų gyven to ja i 
susiformavo, susimaišius ispanams, 
arabam s ir kitiem s ateiviam s su 
vietinių gyventojų likučiais.

G aila, be t tik rų jų  guančų  jau 
nebėra, išnyko ir jų kalba.

Pavadinimas “Kanarų salos" - iš

lotynų kalbos žodžio can is - "šuo”. 
Ispana i, p irm ą  ka rtą  apsilankę 
salose, pam atė pas guančus 
vietinės veislės šunis, didumo sulig 
veršiais. Kanarų salynas yra 120 km 
j Siaurės vakarus nuo Afrikos. Jj 
sudaro septynios didelės salos - 
G ran Kanarija , Tenerifė, 
Fuerteventura, Lansarotė, Paima, 
Gomera, Feras ir šešios mažos. 
Salų plotas - 7,3 tūkst. kv. km, 
gyventojų - 1,2 mln.

Kanarų salų kilm ė ik i šiol yra 
m įslė m okslin inkam s. Kai kurie 
atlantologai net linkę manyti, kad 
legendinis Atlantidos žemynas yra 
apėmęs dabartines Azorų, Kanarų 
ir Žaliojo Rago salas... Po tvano virš 
vandens likus io s  kyšoti 
aukščiausios paskendusio žemyno 
kalnų viršūnės - dabartines salos.

NUOTRAUKOJE: Santa K rus 
d e  T e n e rlfė s  s e n a m ie s č io  
gatvelė.

pan audo jim as  to k io  dyd ž io  
kapitalinių išlaidų akivaizdojo nėra 
e ko n o m iška i pa te is inam as, 
įs k a ita n t a tliekų  paša lin im o 
p rob lem a s  ir lice n c ijų  gav im o 
sunkumus".

Toliau rašom a, kad Bitor 
p a te iku s i sąrašą 7 e lektros 
e n e rg ijo s  gam yb in ių  v ienetų , 
žad a n č ių  p radė ti naudoti
o rim uls ioną (Japonija-4, Anglija, 
K anada ir F lorida  po  vieną). 
P astebim a, jo g  pastara is ia is
m ėnes ia is  išk ilo  to lim esn is
interesas tirti galimybę orimulsionui 
panaudoti Yorktown 3 ir Possum 
Point 4 gamybiniuose vienetuose. 
V irg in ija  Power stud ija  baigiam a 
sakiniu: “š is  atsinaujinęs interesas 
iš k ilo  dėl konku rencinės rinkos  
spaudim o".

Ši trumpa studijos dalis iškelia 
p rob lem a s, suriš tas su
gam tosaugos k laus im a is ,
panaudojant orimulsioną kaip kurą, 
ir  su šiuo procesu sus ijus ias 
įreng im ų išla idas. Bet tuo pačiu 
išky la  ir kitas k laus im as - tai 
o r im u ls io n o  pan audo jim o
ekonomiškumas, atsižvelgiant, kad 
jo  kaloringumas yra maždaug 30% 
mažesnis. Pasak Lietuvos elektrinės 
d ire k to r ia u s  P. Noreikos,

ORIMULSIONO KURO KONTRAVERSIJA LIETUVOJE
dideliu sieros tūriu (2,7% - 3%) ir 
pelenų atliekomis, kurių tūris yra 
0,25%  d idesn is  negu pap ras ta i 
deginamo mazuto Possum Point 5 
ir  Yorktown 3 e n e rge tin iuose  
b lokuose . V anadijaus e lem ento  
kiekis siekia 300-360 dalių/mln. Tai 
ga li suke lti k o ro z iją  ka tilin ė s  
įrengim uose ir gan pain ias kietų 
atliekų pašalinimo problemas. Šios 
eko lo g in ė s  p rob lem o s ku r kas 
p a d id ė ja  nuo fak to , kad re ik ia  
sud e g in ti p ro p o rc in g a i d id e sn į 
o r im u ls io n o  k iek į dė l jo  žem o 
ka lo ringum o (š ilum inės vertės).

pe rė jim as į o r im u ls io n o  
p an a u d o jim ą  pare ika lau s
pristatymo įrengimų sierai pašalinti 
iš išmetamų dūmų, naujų įrenginių 
ir kontro linės s istem os paša lin ti 
dūmuose esantiems metalams, ir 
įreng im ų  p e rs ta tym o  k ie tom s 
atliekoms pašalinti. Šie perstatymai 
- pagerinim ai Yorktown 3 vienete 
kaštuo tų  ta rp  110 ir  370 m ln. 
d o le r ių , š io s  iš la id o s  tu rė tų  
išsilyginti pigesnio kuro sąskaita.

B azuo jan tis  šia in fo rm a c ija , 
p ag a l m ūsų tu o la ik in ę  ana lizę , 
priėjome išvados, kad orimulsiono

ekonomiškumas bus išgaunamas 
p igesne  orim u ls iono  kaina. Jos 
v iena  tona kaš tuos  51 dol., 
palyginus su mazutu - 70 dolerių 
(“ Draugas", Nr. 112, 1995.6.10). 
Tačiau, įska ič iavus o rim u ls iono  
m ažesnį ka loringum ą, jo reikės 
suna udo ti ap ie  30% daug iau 
kiekvienam  pagam intam  elektros 
energijos vienetui. Dėl šių dviejų 
save anu liu o jan č ių  pove ik ių  
nea trodo , kad o rim u ls iono  
panaudojimas atneštų kokią naudą. 
Užuot to, reikės išleisti apie porą 
šimtų milijonų dolerių įrengimams

perstatyti elektrinėse, vien tik kad 
būtų galim a šj kurą panaudoti. 
Tačiau yra dar vienas nemažas, bet 
iki šiol negvildentas reikalas - tai 
orimulsiono transportacijos kaina. 
Orimulsiono pervežimas susideda 
iš trijų  etapų: 1. tran spo rtas  iš 
Venesuolos didžiuliais tanklaiviais 
iki Danijos; 2. ten perpompavimas 
j m ažesnius tank la iv iu s  ir 
tran spo rtas  iki K la ipėdos; 3. 
K la ipėdo je  perpy lim as į 
geležinkelio cisternas ir porvežimas 
į Elektrėnus. Nors transporto kaina 
jūrom is yra palyginti nedidelė, ji 
labai padidėja, pradėjus naudoti 
geležinkelius. Orimulsiono reikėtų 
pervežti net 30% daugiau ka ip  
m azuto . Be to, o rim u ls io n o  
tran spo rtas  Žiemos m etu 
pare ika lau ja  dar ir pap ild om ų  
išlaidų šildymui, nes suledėjusios 
vandeningos masės neįmanoma 
perpom puoti. P. Noreikos n ieko 
nepasakanti biurokratinė pastaba, 
kad "gabenti pašildytą orimulsioną 
nebūsią problemų", gali Lietuvos 
e lek tros  varto to jam s p rid ė tin e i 
k a inuo ti dar ke lio lika  m ilijo nų  
dolerių.

š ių  faktų akivaizdoje reikia sutikti 
su V. Adamkumi, kad orimulsiono 
pan audo jim as yra sus ie tas su 
e ko log inėm is  p rob lem o m is , su 
g a lim a is  nom ažais p in ig in ia is  
n uo sto lia is . Jo  p irk im as ir 
visapusiškos pasekmės bei kainos, 
susijusios su jo  panaudojimu, turi 
bū ti ge ra i iš tirtos  ir k iekv ienas 
klausim as kruopščia i atsakytas. 
Je igu orim ulsionas naudojam as 
kaip politinė-strateginė korta, gal 
būtų verta pasvarstyti pirkimą iš kitų 
šaltinių kad ir šiek tiek brangesnio 
mazuto, kaip atsarginę alternatyvą, 
iki pradės veikti Būtingės naftos 
terminalas ir išaiškės, ar mazuto iš 
v iso  re ikės p irk ti.  Bot tai 
nepareikalautų m ilijon in ių išlaidų 
š iam  gan la ik in am  p ro je k tu i 
įgyvendinti.

Iš “ D raugo”

AU ŠRO S A LĖ IA



R. BALTUTIS
Viskas būd avo  bo rieba lų , 

d ruskos, cukraus ar kok ių  k itų  
p riesko n ių . Pasiim i šaukštą 
svogūnų košės, užs im erk i ir 
stengiesi praryti. Po to pasiskanini 
rabarbarų  koše Toks va lg is  
pakeisdavo bulves, miltus, duoną. 
Ant m ėšlo gau s ia i augo 
p ievag ryb ia i, kuriuos žm onės 
nurinkdavo dar nespėjusius išdygti. 
Balti plonakočiai grybeliai, раз mus 
vad inam i šung ryb ia is , m um s 
v is iška i tikdavo  s riuba i. 
Paprasčiausiai vandenyjo išvirtos tų 
grybelių galvutės ir buvo vadinamoji 
sriuba.

Vėliau išm okom o gau dyti 
p ilkuosius kurm ius ir starus. Per 
vasarą sugaudavau kokj tūkstantį

Grūdus vogėme visi: ir dideli, ir 
maži, ne jausdam i kaltės. Tačiau 
vagystė vienų iš kitų buvo labai 
smerkiama. Kambarių niekuomet 
norak indavom e. Mes, m ažio ji, 
nueidavome pas mamas j darbą, 
kur būd avo  tvarkom i grūda i. 
Išdykaudami jkrisdavomo į kviečių 
krūvą. Žinoma “netyčia" j veltinius, 
kišenes, po  marškiniais, į užantį 
p ribyrėdavo grūdų. Tuomet greit 
bėg davom e nam o,
išsiskirstydavome, ir vėl viskas iš 
naujo. Namuose už krosnies buvo 
įrengta slėptuvė grūdams supilti. 
Prieiti prie grūdų ir jų paimti galėjo 
tik mažas vaikas, todėl kratos metu 
grūdų neaptikdavo Tuo laiku, kai 
namie būdavo ruošiamas maistas 
iš grūdų, lauko įvairioso vietose

skudurais, š ita ip  užaugindavome 
daigus, o vėliau - ten nematyto 
d idum o kopūstus, sėtinius ir net 
agurkų. |sigijomo vištų, o paskuti
niais metais auginomo net paršiu
kų. Dabar jau mama iškopdavo ku
gelio, išvirdavo cepelinų su varške.

Šiok tiek prakutom e vargingo 
darbo sąskaita. Mums padėjo ir tėvų 
bei protėvių gyvenimo praktika ir 
išm intis. Antai mama iš laukinių 
kanapių grūdų gamindavo skanų 
pieną arba kanapių “taboką", kurią 
va lgydavom e labai dažnai. 
Pasakodavo, kad ta ip darydavę 
m am os tėvai. Ne tik m aistą 
gamindavo pagal senelių patyrimą. 
Mama m okė jo  ir  m ane išm okė 
p as ida ry ti nag ina ites. Tėve lis 
išmokė iš žalių kanapių padaryti
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starų, kuriuos valgyti buvo šlykštu ir 
tie k . R e tkarč ia is  avim s į p ievą 
atveždavo druskos. Pamesdavo 
stalo dydžio gabalus, kuriuos avys 
naktim is  la ižydavo . Ir m es jos 
norėjome. Šliauždavome tarp žolių 
prie jų, kad galėtumo pasivogti

Po kurio laiko pradėjome gauti 
duonos. Ją pon ia  Janu lione su 
raišu a rk liuku  parveždavo iš 
cen trinė j gyvenvietės. Eidavome 
pas itik ti kok j k ilom etrą . 
Parlydėdavom e vežim ą su 
kvepiančiu kroviniu ir kantriai eilėje 
laukdavom e savo riekelės. 
Vidurvasarį eidavome į mišką rinkti 
raudonų jų  serben tų . Iš jų  
v irdavom e košę - ta ip  pat be 
cukraus.

Būdavo, eini takeliu ir stebi kelią, 
š ta i apskritas akm uo, - p ripuo li 
patikrinti, o gal tai bulvė? Pamatai 
suspardytą baltą kukurdvelkį - o gal 
tai varške? Je igu  p ie tų  m otas 
užk lupo  m iške - p ie tum s tiks  
pusm aišis nopražydusių laukinių 
bijūnų žiedų. Elgies panašiai kaip 
su kiaušiniu: praskloidi "lukštą” ir 
suvalgai geltonas žiodaduikes. Jei 
panorė ja i ba landė lių  - p rašau I 
Kalnuose augo didžiulė, panaši į 
k rapus žolė. Pora ja u č ių  
partempdavo vežimą, prikrautą dar 
nespėjusių prasiskleisti it kumštis 
žiedų. Išverdi - ir balandėliai gatavi. 
Tiesa, kvepia vaistine, bet išvaizda 
į ba landė liu s  panašūs. O šta i 
ypa tingas patiekalas. Neto liese 
buvo gam inam as aliejus iš sojų, 
saulėgrąžų, kedro riešutų, sėmenų 
ir kitko. Aliejaus matyti neteko, bet 
gamybos atliekų - išspaudų buvo. 
A tveždavo d id e liu s  jų gaba lus. 
Rudos, ge lto nos , ža lios p ly to s  
tikdavo gyvuliam s šerti. Tai buvo 
vad inam a žm ychu. Sudaužę 

?! gaba lus  į sm u lkesnes d a lis  - 
kepindavome juos ant krosnies ir, 
laužydam i dan tis , va lgydavom e 
vietoj duonos. Juose būdavo gausu 
kevalų, lukštų , įva irių  skudu rų , 
virvagalių. Jeigu pam irkydavome 
“ žm ychą" vand eny je , iše idavo  
košė, iš kurios galima kepti blynus. 
Skonis būdavo tas pats.

Gabalėlis šio “skanėsto" visada 
būdavo kišenėje ir mažindavo alkio 
jausmą. Tai buvo vogtas daiktas 
kaip ir g rūda i - m iežiai, avižos, 
rugiai, kviečiai. Tai pats skaniausias 
ir vertingiausias patiekalas. Maistui 
paruošti reikėjo daug sugebėjimo 
ir sumanumo. Pirmiausia - pasiga
minti įrankius. Iš beržo kaladės ant 
iki raudopumo įkaitintų akmenų bu
vo padarytas grūstuvas. Juo iš grū
dų buvo malamos kruopos ir miltai, 
lukštenamos avižos ir miežiai. Kad 
miltai būtų tikresni, iš akmenų buvo 
pas idary ta  kažkas panašaus j 
girnas. Tai buvo paprasčiausi du 
s tač iakam pia i p lo kš ti akm enys. 
Papylę grūdų saujelę ant vieno, 
braukydami kitu maldavome. Miltai 
išeidavo rupūs. M iežius ir avižas 
p irm a pake p inda vom e , po to 
grūstuvu išlukštendavome, o tada 
jau maldavome. Virdavome avižinį 
kisielių. M iežių m iltus varto jom e 
vietoj kavos, kurią  gerdavome su 
druska. Iš miltų virdavome košes. 
R uginė būd avo  Kabai neskan i. 
Dažniausia i v irdavo m e  kv ie tinę  
košę. Tai skan iaus ias  va lg is , j j  
virdavome visą naktį.

budėdavo  vaikai, kurio tuoj pat 
pranešdavo apie pavojų.

1942 motų žiemą iš Mongolijos 
Rusijos link varė fron tu i skirtus 
a rk lius . Kas d ieną pro mus 
praeidavo mažiausiai trys bandos. 
Kiekvienoj bandoj - koli šimtai arklių. 
Paprasta i ka im enės nakvodavo 
prie  m ūsų  kaim o. Kai jos rytą 
išvykd avo , s tovyk los  vie to je 
rasdavomo iš bado arba nuo ligų 
kritusių arklių. Jų lavonai tuoj pat 
sušaldavo. Skubėdavome prie jų su 
d v itra u k ia is  p jūkla is,
p jaus tydavom e  j gaba lus ir 
ro gu tėm is  veždavom e namo. 
Nulupdavome ir iš tos odos vasarai 
gam in davom o  nag ines. Mėsą 
virdavom e visą parą, nes sklido 
nemalonus arklių prakaito kvapas. 
Išvirtą mėsą mamos džiovindavo 
krosnyje, ir tada valgydavome.

Laikui bėgant, lietuviai išmoko 
p r is ita ik y ti p rio  v ie tos sąlygų 
Pradėjo gyventi geriau. Mūsų tėvai 
vėl Šiaip taip įsigijo karvę. Tad jau 
tu rė jom e p ieno. T iesa, š ienauti 
savo karvei atsk iro  la iko niekas 
neduodavo . Sugrįžęs iš darbo, 
tėvas laukdavo , ko l patekės 
m ėnulis, o tada e idavo į kalnus 
pjauti žolės . Sugrįždavo paryčiais 
ir valandėlę pailsėjęs vėl eidavo į 
darbą. Taip pat dirbo ir mama. Jeigu 
sau prisišienaudavo pakankamai, 
š ienaudavo  to liau - užda rb iu i. 
Sugrėbdavome šieną mes, vaikai. 
Bulvėms sodinti skirdavome šešis 
arus, bet tiek mums buvo per mažai. 
Ten są lygos k itok ios  ir derlius 
m ažas. Tik išdygus ios  bulvės 
dažnai nušaldavo. Nušaldavo ir 
p ražydus ios . Tėve lis suga lvo jo  
sodinti kur kas anksčiau negu ten 
įp rasta . Je i orai a tša ldavo, v isi 
bėgdavom e j lauką ir kauptukais 
užkasdavome virkščias iki viršūnių. 
Kitą dieną atkasdavome. Kai kuriais 
metais tuos darbus tekdavo kartoti 
daug kartų. Žinoma, tai buvo sunku, 
bo t užta t gaudavom e geresn į 
de rlių . Ž iem ą mes v ie n in te lia i į 
sk lypelį rogutėm is priveždavome 
mėšlo. Rusai juokdavosi iš mūsų, 
jiems tai buvo neregėta. Suradę kur 
dirvonuo jančios žemės gabalėlį, 
kastuvais d ieną ir naktį subady
davome, susmulkindavom e ir ką 
nors joje sodindavome. Kitais me
tais šitą išdirbtą sklypelį paprastai 
iš mūsų atimdavo. Tėvelis suras
davo naują plotelį ir vėl kasdavome. 
Pagaliau jis sumeistravo žagrelę, ir 
bu lves ga lėdavom e vago ti su 
arkliuku. Tada bulvių užs iaug in
davom e kokias penkias tonas. 
Užtekdavo sau, likdavo ir kitiems. 
Žiemą bulves laikydavome rūsyje, 
užkasę stora i žem ėm is. Ten jos 
gražiai išsilaikydavo iki gegužės. 
Tačiau p r ik ib o  kom endan tas: 
negražu po barako langais laikyti 
tokį d ide lį kaupą. Liepė išlyginti. 
Tada mes ant to kaupo iš akmenėlių, 
nu b a ltin tų  ka lkėm is, padarėm e 
didelę penkiakampę žvaigždę, o jos 
v id u ry je  pasod inom e lie tuv iškų 
nasturtų. Atvažiavo komendatas, 
pamatė ir, pasakęs “chitrij starik", 
daugiau nobekibo.

Iš Lietuvos pradėjo atsiųsti įvairių 
sėklų. Iš mėšlo padarėme inspektą. 
Stiklų nebuvo, tad iš karklų nupy- 
niau groteles ir jom is uždengda
vom e. N a kč ia i užk lodavom e

pluoštą, iš kurio išeidavo tvirti siūlai 
veltiniams taisyti. Jis mokėjo išdirbti 
verše lio , šun ios ir a rk lio  odas. 
G alėdavom e pasis iū ti od ines 
p irš tines , kelnes, batus. 
Sumaldavome avižas ir tų miltų koše 
iš tepdavom e ka ilį,
pa raug indavom e ir ko jom is 
m indavom e odą, kol
sum inkš tėdavo . Mama iš v ilnų 
suverpdavo siūlų, o aš gamindavau 
verpstes. Vilnų pripešdavom e iš 
besiganančių avių. Nuoidavau prie 
ka im enės, paprašydavau, kad 
leistų ant avino pajodinėti. Avinas 
nešdavo mane kalno šlaitu, o aš 
pešdavau v ilną  ir k išdavau j 
kišenes. Ganyti eidavo ir mama bei 
kitos lietuvės. Tada vilnų pasipešti 
būdavo paprasčiau. Iš suverptų 
siū lų m am os num egzdavo 
pirštines, kojines, net megztukus ir 
kelnes. Būdam as tik  dešim ties 
metų, jau mokėjau išdrožti iš beržo 
šaukštą, tankias šukas, kurpaičių 
padus. B logiausia, kad tinkam ų 
įrankių nebuvo, tik paprastas peilis. 
V isiškai įp rastas reikalas buvo 
nupinti krepšį, į kurį tilptų vienas, du 
ar net septyni kibirai bulvių. Tokie 
krepšia i pake isdavo m aišus 
bulviakasio metu.

Kalnų upėje būdavo žuvų, kurias 
gaudydavome bučiais. Kiokvieną 
pavasarį nupindavau po 5 bučius. 
Visa mūsų 5 žmonių šeima žiemą 
avėjo veltinius. Padai prakiurdavo, 
tekdavo lopyti, š is  darbas buvo 
mano pareiga. Nuo adatos ir ylos 
nukentėdavo pirštai, nuolat būdavo 
subadyti. Nepamenu, kad tėvelis 
būtų man to darbo nepatikėjęs, kad 
kam nors būtų kilę dėl to abejonių.

Tęsėsi Antrasis pasaulinis karas. 
Mūsų kaimelis buvo toli nuo jo. Tik 
retkarčiais pravažiuodavo sunkve
žimiai su kareiviais Mongolijos link. 
Atvažiuodavo koks būrys kariškių 
pamedžioti stirnų savo įgulai. Bet 
karo alsavimą jautėme. Beveik visi 
kaimo vyrai buvo mobilizuoti. Juos 
iš le id ž ian t būdavo reng iam os 
išleistuvės. Gerdavo degtinę. Labai 
ga rs ia i da inuodavo  Rytą 
a tvaž iuodavo  rogės, į kurias 
sod indavo  nau joką. Dažnai jo 
mama ar žmona įsikabindavo į rogių 
ieną ir garsisi raudodama vilkdavosi 
per sniogą, kol pristigdavo jėgų ir 
likdavo gulėti pusnyje. Nespėdavo 
prabėgti kelios savaitės, ir šeima 
gaudavo “ trikampį" su pranešimu: 
“Geroičeski pogib” ...

Mažo mūsų kaim elio  žmonių 
lik im a i buvo panašūs. A n ta i 
Luke rijos su tuoktin į sukap o jo  
raudon ie ji raite lia i, kitos m oters 
(vardo neatsimenu) vyrą pasodino 
už tai, kad jis  ka im ynu i 
pas ipasako jo , jog sapnavo esą 
labai sočiai pavalgęs... Niekuomet 
jis  pas savo šeim ą negrįžo . 
D irbdam i laukuose, rasdavo šio 
kaimelio žmonių kaukolių su kulkų 
pramuštomis skylėmis. Sugakovai 
į fron tą iš le ido 8 sūnus; p irm ąjį 
mėnesį žuvo visi. Jau 1941 metų 
žiemą kaimelyje nebebuvo likusio 
nė vieno vie tin io  vyro. Vėliau iš 
fronto sugrįžo du: vienas sužeistas 
j koją, kitas tyčia sau persišovęs 
dešinę ranką. Jie ir ta p o  mūsų 
nuolatiniais viršininkais. Pro mūsų 
ka im elj p rae idavo  ir į kitas 
gyvenvietes grįž tantys kareiviai.

Vytautas NEZGADA
Lietuvos žm ones ja ud in a  

susidariusi socia linė-ekonom inė 
situacija  ir  dabartinės valdžios 
nesugebė jim as ūk in inka u ti, 
tebevykstantis tolimesnis žmonių 
nusku rd in im as, ekonom ikos 
žlugimas bei nepasitikėjimą kelianti 
užsienio politika. Todėl daugelis 
mano ir tikisi, kad situaciją galima 
pake is ti pake itus  jėgų san tyk į 
Seime. O tai galim a padaryti tik 
išrinkus į šią instituc iją  dorus ir 
kompetentingus žmones, kuriems 
tautos interosai būtų aukščiau už

sluoksniuose aptariama ir Valdo 
Adamkaus pavardė. Iš kai kurių p. 
A dam kaus pasisakym ų ga lim a  
suprasti, kad, sus ida rius  jam  
priimtinomis sąlygoms, jis sutiktų 
kand ida tuo ti. M aniau, kad, 
lydėdamas kelionėje po Lietuvą S. 
Lozoraitį ankstesnės prezidentų 
rinkim inės kam panijos m etu, V. 
Adam kus tu rė jo  ga lim ybę ,
sus itikdam as su žm onėm is, 
sus ipaž in ti su tik rą ja  padė tim i 
L ietuvoje, o ta ip  pat pa ju s ti S. 
Lozoraičio programines nuostatas 
bei pažiūras, tuo pačiu ir į kokias

KĄ RINKSIME 
LIETUVOS 

PREZIDENTU?
partinius, grupinius bei asmeninius. 
Nem ažiau yra svarb i va ls tybės 
valdyme ir prezidento rolė. Tačiau, 
kaip m atom e, A. B razauskui 
nesiseka bū ti v isos tau tos 
p rez iden tu . Todėl p o lit ikų  
dobatuose ir v isuom enės 
sluoksniuose vis plačiau kalbama 
apie tai, kas š iuo  metu ga lė tų  
a ts tovau ti v is iem s po lit in iam s  
sluoksniams, sugebėtų suvienyti 
mūsų tautą, padėti ja i išb risti iš 
ekonom inės suirutės, tinkam ai 
spręsti tarpvalstybines problemas, 
apg inant ir išsaugojant Lietuvos 
interesus, stiprinant valstybingumą.

Norėtųsi tikėti, kad ateinančiais 
p rez id en to  rink im a is  nebandys 
s p e ku liu o ti kai kurios jėgos, 
s iųsdam os įs ireg is tru o ti “savo" 
kandidatus - nevykėlius tam, kad 
kom prom ituotų mūsų šalį, mūsų 
tautą, mūsų valstybę.

N egailestinga m irtis atėm ė iš 
mūsų tarpo vieną iŠ realių kandidatų 
į prezidento postą - Stasį Lozoraitį. 
Tarp k itų  kand idatų  į būs im o 
p rez id en to  kėdę v isuom enės

jėgas galim a ir reikia orientuotis, 
norint laimėti rinkimus. Maniau, kad 
V. A dam kus po m inė to jo  
bendradarbiavimo su S. Lozoraičiu, 
įvertindamas dabartinės valdžios 
tuomet nokorektiškus žingsnius, kai 
buvo išprašytas iš šalies, susidarė 
neb logą va izdą apie pad ė tį 
L ietuvoje. Tačiau, išk lausęs V. 
Adamkaus intorviu (š. m. liepos 16 
d. Tele-3) la ido je  “ N au jienos, 
nuom onės” , labai nustebau 
išgirdęs, kad jis ir toliau deda viltis į 
treč ią ją  jėgą , kuri, ano t V. 
Adam kaus, paėm usi va ldž ią , 
išgolbės Lietuvą. Bet tos jėgos nėra 
ir, manau, kad ji staiga per metus 
neatsiras. Tai parodė r in k im ų  į 
savivaldybes rezultata i. Už šias 
jėgas (turiu om enyje centristus, 
liberalus, protonduojančius į tre
čiąją jėgą) žm onės nebalsavo ir 
netikiu, kad balsuos ateityje. Manau, 
kad jau atėjo laikas plačiau pradėti 
viešas diskusijas aptariant galimus 
kandidatus tiek į būsimą Lietuvos 
Seimą, tiek ir j prezidento postą.

Iš “ Draugo”

Niekas jų  nepasitikdavo. Visada 
pėsti, per sniegą ar žvyrą vilkdami 
m edin į lagam iną, pririštą virve... 
Graudžiai atrodydavo kariškis su 
tuo lagam inu, nors jo krūtinę ir 
puošdavo medaliai.

Lietuvių iš ten į frontą neėmė, 
todė l kaim e lio tuvių  vyrų buvo  
daugum a. S k lido  kalbos, kad 
v ienas lenkas išė jo savanoriu . 
Ž iem ą p radė jo  ateiti la iška i iš 
Krasnojarsko, Irkutsko, Usoljės ir 
šiaurinių rajonų. Laiškuose buvo 
šiurpios naujienos. Šaltis, badas ir 
m irtys, m irtys... Laiškus griežta i 
cenzūravo. Jei bent žodis netikdavo 
cenzūrai, būdavo riebiai violetiniu 
rašalu užliejamas. Kartais vos pusę 
laiško būdavo galima perskaityti. 
Tada žm onės p radė jo  rašyti 
užuom inom is. Pvz. “Tavo Jonas 
dabar gyvena su Abraom u”, kas 
reiškė, kad jau mirė.

Lageriuose su lie tuv ia is  
e lgdavosi ypač žiauriai, š ta i ką 
ve te rina ras  Narbutas pasako jo  
apie save: “ Išvarė mus kirsti miško. 
Taiga. K rūm ai ir aukšta Žolė. 
Sargyb in ius išdėstė trikam piu, o 
mes tu rė jom e d irb ti v id u ry je . 
P erspė jo : je igu  peržengsim e
trikam p io  kraštinę, šaus. Žolėje 
augo  vos pasteb im i auga lė lia i 
čerem ša. Parkritęs ant ke lių  
šliaužiojau ir godžiai juos valgiau.

prieNepastebėjau, kaip priartėjau prii 
trikampio kraštinės. Šūvis, ir kulka 
šipulius suskaldė šakelę prie pat 
mano rankos: ištiesęs ją norėjau 
nuskinti svogūnėlį, kuris buvo už 
trikam pio kraštinės. Taip ir laukė 
progos, kad galėtų nušauti.

Prieš ke le riu s  metus buvau 
nuvažiavęs pas Sibiro laikų bičiulius 
Pabilionius. Pakruojyje gyveno jų 
tėvas, buvęs mokytojas. Senukas 
mane mokė bitininkystės meno. Jis 
pasakodavo apie savo gyvenim ą 
K rasno jarsko lageriuose . Kartą 
pabrėžė: pasakoju ne tam , kad 
viskas bū tų  užm iršta . Reikėtų 
užrašyti a rba perpasako ti 
jauniesiems. Tegul tie prisiminimai

būna mūsų tautos turtas.
1941-aisiais jis, kaip pažangus 

mokytojas, buvo išrinktas deputatu. 
Kitą po rinkimų dieną jį pasikvietė 
partijos sekretorius ir priminė, kad 
liaudies deputatu jis išrinktas todėl, 
kad juo pasitikėta. Pasiūlė stoti į 
VKPB. M okyto jas paklausė, ar 
deputatu bus mažiau pasitikima, 
jeigu jis netaps partijos nariu. Kitą 
savaitę šis m okytojas išvažiavo į 
K rasno jarsko lagerį... Išvežė ir 
žm oną boi tris vaikus, kiekvieną 
a tsk ira i. Lageryje  Pab ilion is  
sus ipaž ino  su dviem  senukais, 
kurie pamokė, kaip reikia elgtis... 
Vienas jų buvo kilęs iš Mandžūrijos, 
kurią  p rijungus prie Kinijos, ten 
gyvenus iem s rusam s buvo  
pasiūlyta elgtis kaip nori: likti ten 
gyventi ar važiuoti į Rusiją. Visi 
pasiliko. Juos pradėjo įka lbinėti, 
žadėti aukso kalnus, kad tik važiuotų 
Rusijon. Žm onės pa tikė jo . 
P a rvažiuo janč ius trau k in iu  
su tikda vo  dūdų o rkes tra i. 
Krasnojarsko visus išmaudydavo. Iš 
pirties pro vienas duris išleisdavo 
vyrus, pro kitas - moteris, pro trečias 
- vaikus. Vyrai atsidūrė lageryje iki 
gyvos galvos... Tas senukas bebuvo 
likęs v ie n in te lis  gyvas iš v isos 
g rupės ne la im in gų jų . A n tras is  
senukas buvo popas. Lageryje 
išbuvo dvidešimt metų. Atvažiavo į 
Krasnojarsko stotį, nusipirko bilietą 
važiuoti toliau, ir vėl buvo suimtas. 
Apkaltintas religijos propaganda. 
Nuteisė dešimčiai metų...

šta i tie žmonės ir pamokė Pa- 
bilionį anketoje rašyti, kad jo pro
fesija - virėjas. Mokytojas taip ir pa
darė. Darbe stengėsi kiek išga
lėdamas, o po to savo noru ateidavo 
į virtuvę ir plaudavo indus, ruošdavo 
malkas. Vadovybė atkreipė dėmesį, 
ir mokytojas tapo virėju. Tuo pačiu 
gavo teisę išeiti iš lagerio be sar
gybos maistui parvežti. Jį ruošdavo 
pagal specia lius receptus, kurie 
buvo rašyti ir patvirtinti Maskvoje. 
Griežtai tikrindavo, kad viskas taip 
ir būtų daroma.

AUŠROS ALĖj-A



Juozas SABALIAUSKAS
Poetas. Tai labai m agiškas, pašė lusią trauką tu rin tis  žodis. Poetai 

buvo  Ir liko  lyg ne šios žem ės gyvento ja i, kurių  ga lvas Juosia aureolės, 
p ilnos  kerinč io  pas lap tingum o Ir dieviškum o. Atrodo, poetai Ir kitokią 
duoną valgo, ir k itok| vandenj geria. Jų  Ir apdaras k itoks, ne toks, кок| 
v ilk ! paprastas m irtingasis... Atsimenu, kaip sykĮ, buvodam as Palangoje, 
Išg irdau , Jog an t tilto , jb rid u s lo  | Jūrą, gaudo žu v į Vacys Relmerls. 
Nesusllalklau, ir kaip mažas valkas pro žm onių spūstj grūdausl pažiūrėti, 
ka ip  žvejo ja V. Relmerls. Pamačiau. A ts ira ito jęs kelnes, užsim aukšlinęs 
kažkokią kepurę nuo saulės, garban ius V. Relmerls Iš vandens traukė 
p lekšnes. Š is žve jys v is iška i nesiskyrė nuo kitų  vyrų - jo  basos kojos 
kaip du  vandens lašai buvo panašios ( k itų  kojas, o Jo sugautos plekšnės 
• tok ios  pa t ka ip  visos. Bet v is  t ik  tarytum  buvo kažkas k ita ip. Juk  tas 
garban ius  - poetasl Poetas Ir... gaudo žuv jl

Tegu eilutė 
įskelia ugnį
Kelios pastabos apie 

jaunųjų bičiulių 
kūrybinius bandymus
M ano rankose - gana d ide lis  

p lu o š ta s  e ilė ra šč ių , iš k irp tų  iš 
“Aušros alėjos" laikraščių. Skaitau 
ju o s , žve lg iu  į be ga lo  ja u n u s  
veidus, jam žintus nuotraukose, ir 
ty lia i m ąstau: “G al ir iš  to  ta ip  
a k tyv ia i sp a u s d in a n č ių jų  savo 
k ū ry b ą  š ia m e  la ik ra š ty je  bū rio  
užaugs ne vienas įžym us poetas, 
pasku i kurj irg i sek ios sm alsios 
akys ir gė rės is , g rožės is  poe to  
ž in g sn iu , iš ta rtu  ba lsu , p rašys  
autografo!’.. Gal būt. Tačiau kol kas 
jie - dar be galo gležnučiai daigeliai, 
kuriuos labai lengvai gali suplakti 
aršūs gyvenim o ledai, kurie, laikui 
bėgant, patys padės plunksną j šalj, 
nes js itik ins : kelias, ku riu o  eina 
poetai, labai sunkus. Jis ir duobėtas, 
jis ir akmenuotas.

Yra sen ia i ž inom a: poe tu  dar 
n iekas  n e p as ida rė . Ne ta ip  ja u  
sunku tap ti m okyto ju , g yd y to ju , 
inžinieriumi, o tokios mokyklos, kuri 
“gamintų" poetus - nėra ir niekada 
nebus. Poetas j šią žemę ateina su 
paties Dievo jpūsta liepsna, kurios 
ne tu ri e ilin is  m irtin g a s is . 
Suprantama, talentingai pastatytas 
t ilta s  ar la ivas  - irg i p o e tin io  
jk v ė p im o  kū rinys , no rs  ir  ne 
eilėraštis. Vadinasi, ir la ivų kūrėjas 
tu r i a te it i j p a sa u lj p a tie s  
A u kšč iaus io jo  paženklin tas tik ta i 
kūrybai, o ne amatui.

Kiek poetų, tiek individualybių. 
K iekv ie nam  ra ša n č ia ja m  va lia  
r in k tis  e ilė ra š č io  fo rm ą , tem o s

sprendimo būdą, rinktis tik jo  sielai 
artim ą posmų konstrukciją  ir t. t. 
Tačiau k ie kv iena s  rašan tys is  
p r iva lo  tv ir ta i ž in o ti, ką jis  nori 
pasakyti. Ir - kas dar labai svarbuI - 
pasakyt' naujai, kur kas išradingiau, 
kad nebūtų pakarto jam i anksčiau 
gyvenusiųjų poetų posmai. Tai be 
galo sunku ir, suprantama, visiškai 
iš ve n g ti k itų  k ū rė jų  jta ko s  
ne įm anom a. Bet v is  d ė lto  iš 
literatūrinio palikimo reikia mokytis, 
o ne jį kartot ar mėgdžioti.

Man a sm e n iška i laba i 
nepatinka, kai poetas savo eilėraštį 
kaip kokj cirkininką mėto per galvą, 
no ri p rive rs ti v a ikšč io ti aukštyn  
ko jom is. N e re ik ia  u žm irš ti, kad 
paprastumas - tai dar ne prastumas.

Labai dž iu g u , kad “ A u šros  
alė jos" laikraštis tiek daug vietos 
skiria jaunųjų kūrybai. Palyginti per 
neilgą laiko tarpą laikraščio skiltyse 
išvydome ar ne šešiolika pavardžių, 
a ts tovau jančių  įva iraus  m enin io  
lyg io poetiniams bandymams. Ne 
syk į ir  ne du savo e ilė ra šč iu s  
skaitytojų teismui yra pateikę tokie 
autoriai kaip Tomas Butkus, Žilvinas 
Bubnys, V ik to ras  S id a ra v ič iu s , 
Loreta Keršyta, Pranas Žukauskas, 
Jo la n ta  M eškauska itė . J i ypač  
aktyvi.

Sunku man būtų ką nors pasakyti 
ka tego riška i. Pats g e ria u s ia s  
kūrybos vertin to jas - laikas. J is  • 
pats negailestingiausias teisėjas. 
Vienus poetus jis amžiams užkloja

JAUNŲJŲ KŪRYBA
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du lk ių  s lu o ksn iu , k itų  va rdus 
išg rynna iki akinančio spindėjimo 
(Homeras, A. Dantė, Baironas, A. 
Mickevičius, Maironis, S. Nėris).

Kas išlaikys laiko egzaminą iš to 
gausaus būrelio literatų, atėjusiųjų 
j m inėto jo la ik rašč io  puslapius? 
Kuriam iš jų  užteks atkaklum o ir 
pas iryž im o e iti dyg liu o tu  kūrė jo 
keliu? Menas (kam jis beatstovautų
- literatūrai, muzikai, dailei, teatrui, 
a rch itek tū ra i) p a ke le iv in g ų  ne
mėgsta. Kūrybai reikaling i pasiš
ventėliai, dar daugiau - fanatikai.

Tarp pradedančiųjų čia paminėtų 
ir nep am inė tų  lite ra tų  man 
im ponuo ja  šeš io likm etis  Pranas 
Žukauskas. S ka itau  jo  e ilė raš tį 
“ M ano ąžuo lu i, p aso d in tam  
Jonavoje” ir džiaugiuosi. Eilėraštis
- tik trijų posmų, tačiau koks talpus!

Rankomis žemę nešiau, 
Dūmais uždusęs kalne.
Jei niekas tavęs neišraus, 
Ar tu prisiminsi mane?

Su medžiu poetas kalbasi tartum 
su žmogumi ir todėl skaitytojo negali 
nejaudinti.

Savo b ra ižą  tu r i Jo lan ta  
Meškauskaitė. Tiesa, tai visiškai kito 
“s u k irp im o " p o e tė “ . P ranas
Žukauskas savo m intį išsako daug 
ram iau ir  p ap rasč iau ; Jo la n ta  
Meškauskaitė m ėgsta savo žodį 
u žš ifruo ti. Ja i daug  a rtim o sn is  
filosofinis mąstymas. Prie Jolantos 
kažkokiu  a sp e k tu  ga lėč ia u  
prigretinti ir Vitą Stankutę, iš dalies 
Žilviną Bubnį. Žilvinas, ko gero, dar 
p a s lap tinge sn is . S ka ita n t jo  
eilėraščius reikia labiau susikaupti, 
nes raktą į jo pasaulį surasti nėra 
taip lengva. Bet - galima.

O štai Tomo Butkaus (tegul man 
au to rius  a tle idž ia ) pasau ly je  aš 
p as ik lyda u . Man a trodo , jog 
literatas, norėdamas būti be galo 
o r ig ina lus , n u to ls ta  nuo 
e lem enta raus m ąstym o, savo 
kūryboje nepagrįstai metai iššūkį 
v iskam , dė l ko žm ogus turė tų  
grumtis iš anksto:

Aš nekenčiu pavasario, 
Aš nekenčiu tiesos.

Arba:
Man tavo ašaros 
Nereiškia nieko.
Nebent tik tai,
Kad tu verki.

Paprastų p a p ra sč ia u s ia i 
norėčiau paklausti: kaip v isa tai 
suprasti? 0  gal čia slypi be galo gili 
poetinė potekstė? Tuomet dėl savo 
nemokšiškumo autoriaus dar kartą 
atsiprašau.

Jvairiabalsiam e kūrė jų  būryje 
ne trū ks ta  šm a ikš taus  žode lio , 
hum oro, priverčiančio  ska ity to ją  
le ngva i nus išypso ti. Tai V ikto ro  
S id a rav ič iaus  e ilės  “ Ko man 
trūksta?", tartum poemėlė “ Lyg ir

ap ie  kam ink rė tį" . G a ila , kad 
trum pam e s tra ip sn y je  nėra 
ga lim yb ių  nuodugn iau  apžve lgti 
v isą  šūsnį e ilė rašč ių , kad reikia 
pasitenkinti tik  v ienu kitu štrichu 
apie tą ar kitą posmą.

Baigdamas noriu pabrėžti, jog 
“Aušros alėjos" laikraščio redakcija, 
praktiškai suteikdama žodį visiems, 
bes iim an tiem s p lunksnos, prieš 
s ka ity to jo  a k is  iš sk le id ė  m argą  
meninio Žodžio audinį. Laikraštyje 
nemažai išspausdintų ir miniatiūrų 
(M onikos šlanč iauska itės “ Mano 
g yven im o  m ies tas", J u rg ito s  
G iržada itės  “ Baim ė ir kažkas 
daugiau", “Muzika ir naktis", Rūtos 
Švobailės “Aš vėl matau pavasarį”, 
Donatos Steigvilaitės "Kad niekad 
n e s ib a ig tų ..." , “ Aš m yliu  tave, 
pavasari"). Tie ir k iti nepam inėti 
prozos gabalėlia i gali būti kad ir 
ku k lia is , be t kažkok į rac ion a lų  
g rū d e lį tu rinč ia is  m ažosios 
p u b lic is tik o s  pavyzd ė lia is . Tai , 
sveikintina, juo labiau kad ir į prozos 
žodį jaunieji autoriai stengiasi įdėti 
savo širdios dalelę.

Š iandien Lietuva pergyvena sunkias dienas, nešdama an t savo pečių 
kryžių , kurj Jai uždė jo valdančio ji LDD partija . Vargšas žm ogus, rytą 
vaka rą  ga lvodam as apie duonos kąsn j, užm iršo  šyp so tis . Tautos 
skausm ą jau seniai yra apdainavę tokie mūsų poetai kaip Strazdelis, R 
Va ičaitis, M aironis, B. Brazdžionis. O ku r da r S ib iro  trem tin ių  arba 
em igravusių jų Į užslenj poezija? Taigi labai norėtųsi, Jog Ir m ano Jaunieji 
p lunksnos b ič iu lia i, kurių  eilėraščius dažnai perskaitau “Aušros a lėjos” 
la ik ra š ty je , savo  k ū ryb o je  neu žm irš tų  g im to s io s  žem ės va rg ų  Ir 
skausm o, savo ugn ingu žodžiu žadintų tauta i v lltj sulaukti šviesesnių 
d ienų, burtų žm ones | naują Atgim im o bangą. Tikras kūrėjas niekada 
negali lik ti nuošalyje nuo savo tautos rūpesčių. Netgi viena eilutė gali 
Įskelti liepsną Ir uždegti k itų  širdis. Sėkmės Jums, jaunie ji kolegos! Tegul 
palankus vėjas atsisuka | Jūsų būrėsi

(Honorarą skiriu laikraščiui remti)

n s
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Mėnesiena. Keistas nerimas. Vaško lašas, 
n u r ie d ė ję s  žvake . M ano  rankas  ir  š ird į 
apkrin ta Tavo seni laiškai. Skaitau juos. Vėl 
ir  vėl. Paskui tylia i klausiu - kodėl? Tolimi, 
paslaptingi ir be galo artimi tie laiškai. O raidė 
kiekviena - tarsi žvaigždės švytėjimas, tarsi 
Tavo žvilgsnis...

Gūdu rudeniniame parke. Žvelgi į langą - 
iš ten gėla vienatvės verkia. Kaštonai pokši į 
šlap ią  g rind in į. Tai Tavo akių spalva. Einu 
ie ško ti jų  šv ie sos ... S ako , pašte  ja u  yra 
laiškas. Aš laukiau jo  taip seniai - gal pusę 
gyvenim o...

N e p yk , kad, š ird j n e tyč ia  p a lie tu s , 
nudegina atm in im ų laikinumas.

N epyk, je i ra m ų jį s ie los  vand enyną  
sudrum sčiau nerimastingu pakvietimu; juk 
žinau, Tavo vienatvė - ne laikinas laukimas, 
ne ke is ta s  a ts it ik t in u m a s . Jauč iu  jos. 
skausmingą žvilgsnį... PoTavo kojomis dega 
ru d e n io  au ksa s  s u g r įž ta n č io  la iško  
la ikinum u.

N e p a re is iu  ja u  ty lin č ia  ka im o  a lė ja , 
neatrieksiu aš duonos juodos. Tik Tave vėl 
skaitysiu kaip knygą, dėsiu raidę po vieną, o 
rašalas sunksis per lapą, o mintys taip sunkiai 
tiksės. Vėlei šermukšnį raškysiu ir tenorėsiu 
vieno - apkabinti paskutinį vasaros šypsnį. Ir 
v is  d ė lto  p a ša u k  - ne rašom a is  būs iu  
laiškais...

Būki ty la  už m ano rudeninio lango. Būki
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degančio klevo liepsna. Būki ramumo šalis. 
Kad galėčiau sugrįžti, kad norėčiau pareiti į 
Tavo namus - man skirtus laiškus...

Nijolė KATELYNIENĖ 
Šilalės rajono pašto vyr. ekonomistė

N usip irkau voką. Rašysiu la išką savo 
svarbiausiajam žmogui. Taip liepta.

- O trečiadienį atvažiuok aplankyti! • dar 
įspėjo.

Trys savaitėlės beliko mums. Tik trys iš 
š io s  vasaros . O pasku i - šaltas tam sus 
koridorius ir...

Dar šį šeštadienį lėksime prie jūros, jeigu 
bus saulėta. Dar kitą... Ir viskas.

O to liau  - kova. Už sėkm ę, už la im ės 
trupinėlį. Ar pajėgsime? Juk tie keturmetukd 
petukai tokie sulysę, siauri ir trapūs...

- Ar gavai mano laišką?
- Gavau, - paaiškino m an kitame Lietuvos 

pakraštyje prie te lefono rage lio  prig ludęs 
basa ko jis  b e rn iū k š tė lis . - Aš tau 
neužmiršfuolėlių priskyniau. Ir vėdrynų...

Ir pasa ko jo  p a sa ko jo , ka ip , užk lo ta s  
brezentu tėvuko m otociklo priekaboje, vožė 
jas namo, atkišęs rankeles, kaip džiaugėsi: 
bus mamytei. O mano laišką lyg didžiausią 
brangenybę visą dieną nešiojosi su savimi, 
ne p a le isdam as  iš ra n kų , n iekam
neleisdamas prie jo net prisiliesti.

Š ia n d ie n ą  v a ž iu o ju  a p la n k y ti savo 
vasarotojo, pasiim ti neužm irštuolių, kurias 
pamerkė miela šilta rankelė. Ir vandenėlio į 
vazelę pripylė.

jė jusi pro  varte lius randu Tavo p irm ąjį 
laišką - ant asfalto kreida parašytus savo ir 
šunelio Rudžiuko vardus.

...O topoliai mėto pūkus j gatves, ant pečių, 
ant blakstienų, ant rankų...

š ilt i ir švelnūs tie  nužydė jus io  m edžio 
laiškai...

Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

AUŠRO S ALĖJA



Pirmadienis, spalio 30 d.
LTV
21.15 val.
“ Taksi naktyje”
Pagrob iam a m erga itė . Jos 

tėvai turi skubiai surasti stambią 
pinigų sumą, kad išpirktų dukrą, 
kuri tapo įkaite prasilošus tėvui. 
Vaidina R Santini, V. Fatori.

LNK
23.30 val.
“Š iaudinia i šunys”
Vienas iš garsiausių žinomo 

am erik iečių  režis ieriaus Samo 
Peckinpah filmų, 1971 m. sukėlęs 
nem ažą skandalą. J nuošalų 
Anglijos kaimelį atvyksta tylus ir 
taikingas mateintaikas Deividas 
su savo žmona. Jis svajoja čia 
surasti ramų gyvenimą, pailsėti 
nuo m iesto sum aišties, tačiau 
patiria vietinių chuliganų agresiją. 
Jie išprievartauja Deivido žmoną, 
o praėjus kuriam  la ikui, bando 
užgrobti jų namą. Iškilus grėsmei 
vertybėms, kuriomis tiki Deividas, 

še im ai, nam am s - kuk lus 
m atem atikas stoja jų  g in ti ir 
žiauriai susidoroja su skriaudikais.

Vaid ina D. H o ffm anas, S. 
George, R Vaughanas ir kt.

© TAIKINYS

JAV, 1971 m.
Antradienis, spalio 13 d.
LTV
22.15 val.
“ V ilties kelionė”
Ši šveicarų režisieriaus Ksavioro 

Kollero juosta, 1991 m. apdovanota 
“O skaru " už geriaus ią  užsienio 
filmą, buvo rodoma per šių motų 
kovo m ėnesį V iln iu je  vykus ią  
šveicarų filmų savaite. Autentiškais 
įvykiais pagrįstame fiime režisierius 
pasako ja  apie ne tu rtingą  turkų 
valstietį, pardavusi savo skurdų 
ūke lį ir  su žm ona bei sūnum i 
vyks tan tį j išsva jo tą ją  tu rtin gą  
Š ve icariją . Kelionė ba ig ias i 
trag iška i: n iekša i, pas is iū lę  už 
pinigus padėti šeimai pereiti sieną, 
apgauna , ir be te is iam s, viską 
p ra radus iem s žm onėm s tenka 
vieniems eiti per kalnus siaučiant 
pūgai. Ant tėvo rankų nuo šalčio ir 
bado miršta berniukas...

LNK
23.20 val.
“G rlsom ų gau ja”
Šio žiauraus dinamiško juoduoju 

humoru pagardinto trilerio kūrėjas 
- septintąjį aštuntąjį dešimtmečius 
A m eriko je  garsus (o pas mus 
beve ik než inom as) rež is ie rius 
Robertas A ld richas. Veiksmas 
vyksta  1931 m. Kanzas S ity je . 
Gangsterių gauja pagrobia turtingų

© TAIKINYS
tėvų dukrelę ir prašo už ją milijono 
dolerių. Tačiau ir gavę išpirką jie 
merginos nepaleidžia. Ji laikoma 
slaptam e gau ja i p rik lausančio 
naktinio klubo kambarėlyje. Po 
keturių mėnesių tėvas vėl bando 
atgauti savo dukterį - šį kartą jėga.

Vaidina K. Darby, T. Musante, 
S. Wilsonas, J. Dailey, R. Lansoris.

JAV, 1971 m.
Ketvirtadienis, lapkrič io  2 d.
LNK
21.00 val.
“ Nelegalus gyven im as”
P riem iesty je  gyvenantys 

Volkeriai iš pirmo žvilgsnio niekuo 
nesisk iria  nuo k itų  v id u rinės  
k lasės am erik ie č ių , tač iau už 
gražaus fasado s lyp i tik ras 
košm aras. M arianne n iekad 
nežino, kada jos despotiškas 
vyras išlies ant jos ir vaikų savo 
n iekuo  nepaa išk inam ą įn irš į. 
Kan trybės ir v iltie s  netekusi 
moteris^ pasiima vaikus ir pabėga 
nuo savo žiauraus sutuoktinio...

Rež. D. Carsonas. Vaidina J. 
Kerns, T. Mathesonas.

P a rin ko  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė

KUR GIMSTA URAGANAI

< l i i l P

oniomsp ir
■ panelėms

SULTINYS
P r ie k in ė  t r iu š io  s k e rd ie n o s  

d a l is ,  m o rk a ,  s v o g ū n a s ,  1 /4  
sa lie ro , p e tra ž o lių  šaknų, ju o d ų jų  
p ip irų , d ruskos.

M ėsą n u p la u k ite 4, s u p ja u s 
tyk ite , užp ilk ite  ša ltu  vanden iu , 
kuriam  užvirus, nug riebk ite  p u 
tas. Pridėkite druskos, svogūną, 
morką, salierą, pe tražo lių  ir  su 
mažinkite ugnį. Išvirusį sultinį per
koškite per marlę. Mėsą naudoki
te košėms arba valgykite kartu su 
s u ltin iu . P rie  s u lt in io  t in k a  
pyragaičiai, ryžiai, makaronai.

SRIUBA
P r ie k in ė  s k e rd ie n o s  d a l is ,  

svogūnas, s t ik lin ė  rū g š ta u s  p ien o , 
k ia u š in is ,  š a u k š ta s  m i ltų ,  2  
š a u k š ta i s v ie s to ,  1 0 -1 2  p ip irų ,  
svogūnas, la u ro  lapų , d ruskos.

M ėsą n u p la u k ite , s u p ja u s 
ty k ite  s m u lk ia is  g a b a liu k a is , 
užpilkite šaltu vandeniu ir virkite. 
Įd e k ite  svogū ną , p r ie s k o n iu s , 
iš v iru s ią  s r iu b ą  p a s k a n in k ite  
pakepintais m ilta is ir rūgščiam e 
piono išp laktu kiaušiniu.

VIRTA TRIUŠIENA

P usė  p e rp ja u to s  s k e rd ie n o s , 
svogūnas, 2  m orkos, 1/2 sa lie ro , 
k o p ū s to  g a lv u tė ,  3  b u lv ė s ,  
p e tra ž o lių , p ip irų , d ru sko s , a c to  
(p a g a l skonį).

M ėsą n u p la u k ite , s u p ja u s 
tykite stam biais gabalais, užp il
kite šaltu vandeniu ir užvirinkite 
ant stiprios ugnies. Nugraibykite 
p u ta s , su d ė k ite  su s m u lk in tą  
kopūstą, svogūną ir apie 30 min. 
v irk ite  an t s ilpnos  u g n ie s . Kai 
mėsa suminkštėja, įdėkite stam
biai supjaustytas morkas ir virkite 
dar 20 min. Po to sudėkite bulves 
ir k itus  p ro d u k tu s . Kai v iskas 
išvirs, mėsą apibarstykite pake
p in to m is  m orkom is, p e tra žo lė 
m is . Prie š io  tro š k in io  tin ka  
krienai, paruošti su actu.

PLOVAS SU TRIUŠIENA
2 šlaunys, 3  s tik lin ė s  ryžių, 125 

g s v ie s to ,  s v o g ū n a s , 5 0  g  
fe r m e n t in io  s ū r ię ,  7 -8  p ip i r a i ,  
d ru skos .

Iš m ėsos iš im k ite  kau lus , 
supjaustykite, pakepinkite svies
te kartu su svogūnais ir, jpylę kiek 
vand ens, tro šk in k ito  uždengę . 
Ryžius išvirkite (1 stiklinė ryžių ir 
2,5 s t ik lin ė s  v a n d e n s ), p a ke 
p in k ite  ir  sudė k ite  an t m ėsos. 
Viską sum aišyk ite  ir trošk ink ite  
o rka itė je  10-15 m in . į s ta lą  
d u o k ite  a p ib a rs ty tą  ta rk u o tu  
ferm entin iu sūriu.

TROŠKINTA 
TRIUŠIENA

1,5 k g  m ėsos, 125 g  s v ie s to , 
2 -3  š a u k š ta i m iltų ,  7 -8  p ip ira i,  
la u ro  la pų , druskos.

M ėsą s u p ja u s ty k ite , apvo - 
liok ite  m iltuose  ir apke p ink ite . 
Sūdė te sm u lk ia i su p ja u s ty tą  
svogūną, kitus produktus, įpilkite 
t ru p u tį v a n d e n s  ir  u žde ngę  
troškinkite 1,5-2 val.

“MĖLYNŲJŲ” ŽMONIŲ 
SLĖNIS

Ši istorija prasidėjo 1958 m., kai 
JAV kalnų rajono Trablsam Kriko 
gyventojas Liukas Kombsas atvežė 
žm oną į Kentukio un ive rs ite to  
k lin iką  Legsing tone . G ydy to ja i 
p irm iausia  sus idom ėjo  pačiu L. 
Kombsu. “Jo oda mėlyna kaip kalnų 
ežeras vės ią  vasaros d ie n ą ", - 
prisimena dr. Č. Balėnas.

Tada ir pradėta p irm ąsyk JAV 
m edicinos praktikoje tirti “mėly- 
nodžius” žmones. “ M ėlynodžiai” 
gyvona Kentukio valstijos pietry
čiuos , izoliuotame~kalnų slėnyje. 
Gydytojai nustatė, kad šie žmonės 
serga labai reta genetine kraujo 
liga. Svarbiausias šios ligos požy
mis - neįprasta odos spalva.

Gydytojų nuomone, keistoji liga 
atsirado dėl to, kad šiame rajone 
labai paplitusios artimų giminačių 
vedybos, č ia  dažnai tuok ias i 
pusbro lia i su pusseserėm is, net
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broliai su seserimis. Tokios tradicijos 
šiame ra jone  sus idarė  XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje. Dėl to 
labiausiai kalta kalnų gyvenvietės 
genetinė izoliacija.

Kai ku rios  pave ld im os ligos, 
atrastos Kentukio valstijos rytuose, 
yra daug rim tesnės negu mėlyna 
odos spalva. Prakaito liaukų atrofija, 
aklumas ir net im uniteto infekci
nėms ligom s neturėjimas kankina 
to rajono žmones. Gydytojai mano, 
kad yra ir kitų paveldimų ligų, kurios 
būdingos tik kalnų gyventojams, 
tačiau šiuolaikinė medicina tų ligų 
dar neištyrė. “Šie kalnų gyventojai 
nuo seno buvo laikomi nenorma
liais, - pasakoja dr. Č. Belenas. - Kai 
kurie prisipažįsta, kad nevažinėja j 
miestą, nes bijo miestiečių patyčių".

“ M ė lyno dž ių ” kūno spalva 
nevienodai intensyvi. Vietinis Žakas 
Fjugetas prisipažino, kad vienas jo 
protėvių - Džonas buvęs “ labai mė
lynas". Pats Žakas pradeda mėly
nuoti tik šaltyje arba tada, kai geria 
va is tus, regu liuo janč ius  kraujo 
apytaką.

P igm entac ijos in tensyvum as 
p rik lauso  nuo žm ogaus fiz inės 
būklės ir amžiaus. Kerolės En vyras 
Z. F jugetas papasakojo , kad jo 
žm ona buvusi daug m ėlynesnė 
p irm uosius penkerius gyven im o 
metus. Tada gydytojai manę, kad 
tokia spalva - nuo įg im tos širdies 
ydos. Dabar Kerolės lūpos ir oda 
m ė lynuo ja  tik  sergant arba 
pavargus.

Danutė BINDOKIENĖ
Kažkas suga lvojo uraganams 

duoti vyrų ir moterų vardus - abė
cėlės tvarka. Šiemet jau prieita prie 
T  raidės, ir naujausias, kol kas taip 
pat ir pikčiausias, šio sezono uraga
nas turi Luis vardą. Gyvendam i 
“saugiame" Amerikos vidurio rajo
ne, daugelis mūsų skaitytojų tikrai 
nėra patyrę šio gaivališko gamtos 
šėlsmo, nes kol mus pasiekia ura
ganų liekanos, tegauname “papil
dytą lietaus norma”. Tačiau Atlanto 
skalaujami Amerikos pakraščiai jau 
ne kartą turėjo progos pajusti šių 
audrų jėgą ir matyti padarytą žalą.

Daug žm onių yra įsitikinęs köd 
šiem etin iai uraganai tiesiog lipa 
v ien i k itie m s an t ku lnų ir le nk
tyniauja, rodydam i savo stiprybę, 
ba u g in d a m i A tla n to  pakraščių 
gyventojus nuo Miami, Floridos iki 
abiejų Carolinos valstijų ir dar toliau 
į rytus. Net spėliojama, kad niekad 
anksčiau tiek daug jų nebuvę, todėl 
šios p lanetos klim atas apskrita i 
keičiasi - aišku, j blogąją pusę.

Kadangi “ per m edžius kartais 
sunku įžiūrėti m išką", o siaučiant 
padūkusiam uraganui neįmanoma 
jį palyginti su ankstesniaisiais, kurių 
siautu lį jau šiek tiek sušvelnino 
užmaršties rūkas, verta žvilgtelėti į 
u raganų a ts irad im o  są lygas ir 
p riežas tis . Sakom a, kad, 
sup ran tan t pe rkūn ijos  dėsn ius, 
neba isu ža ibo, bet vis tiek  
ne iškenčiam e nekrūpte lė ję , kai 
aplinką sudrebina perkūno trenks
mas. Taip ir šiuo atveju: galim e 
žinoti, kaip, kodėl ir kur “gimsta” 
uraganai, bet tai nesumažina žmo
gaus reakcijos, kai iš tolo matome, 
o juo labiau patys patiriame, vienos 
tų audrų siautėjimą.

Iš tik rų jų  šiemetinis “uraganų 
sezonas” yra intensyviausias per 
pastaruosius 25 metus. 1933 m. 
buvo pasku tin is  kartas, ka i 12 
uraganų sus ifo rm avo ru g p jū č io  
mėnesį. Tai nereiškia, kad per tuos 
dešim tm ečius nėra buvę ypa£ 
stiprių uraganų (tik prisim inkim e 
Hugo 1989 m. arba Andrew - 1992- 
aisiais), bet jie daug rečiau “ išlip
davo" iš vandenyno į tirštai apgy
vendintas Amerikos pakrantes. Tas 
“gyventojų tirštumas” yra kaip tik 
didžiulių audrų padarytų nuostolių 
priežastis. Dabar tarp Miami ir Fort 
Lauderdale gyvena daugiau žmo
nių negu prieš 60 m otų v iso je  
pakrantėje tarp Teksaso ir Virginijos 
valstijų, tad ir audroms yra daugiau 
ga lim yb ių  g yvon to jam s žalos 
padaryti.

A tla n to  vandenyno  uraganų 
g im tinė yra Afrika, kur karštas ir 
sausas Sacharos dykum os oras 
susiduria  su vėsesniu. Paprastai 
taip susidarę debesys išpila lietų ir 
išs iskla ido, bet retkarčiais vėjai, 
besisukdami vis didesniu greičiu, 
susiformuoja j atogrąžų audrą, kuri 
ga li pav irs ti uraganu (audra, 
išlaikanti bent 75 mylių greičio vėją, 
yra vad inam a uraganu). Tačiau 
daug uraganų “ m irš ta " tuo j po 
gim im o. Čia prisideda ir klim ato 
sąlygų pasike itim as Ramiajame 
vendenyne, vadinam as El Nino. 
Nors E l Nino kaltinamas už ilgas 
sausras vienose pasaulio vietose ir 
nenorm alius lietaus bei sniego 
kritulius kitose, bet jis taip sunaikina 
nemažai uraganų, išsklaidydamas 
a ud ringus debesis . Kadangi 
pastaraisiais dviem dešimtmečiais 
El Nino beveik ištisai diktavo klimato 
sąlygas, sausromis kamuodamas 
Afriką, tai uraganų buvo mažiau. 
Dabar padėtis pasikeitusi, todėl šią 
vasarą  vos spė jam a “ k rikš ty ti"  
uraganus ir perspėti Atlanto salų 
bei JAV pakrančių gyventojus apie 
naujos audros pavojų. Vis dėlto  
š iem etinė uraganų gausa dar 
neprilygsta penktajam ar šeštajam 
dešimtmečiui, kai net 21 jų niokojo 
A m erikos pakrantes. Ž inom a, 
sezonas dar nepasiba igęs, dar 
daug abėcėlėje raidžių...

V a ls tyb in is  uraganų ty rim o  
centras, esantis prie Miami, tvirtina, 
kad surinkta daug duomenų apie 
šias sūkuringas Atlanto audras, bet 
dar daug ir nežinoma. Esą tikra, kad 
žemės oro termperatūros sušilimas 
ne tu ri daug jtakos  uraganam s 
a ts iras ti. K arštesniam e klim ate 
audrų atvejai ne dažnėtų, bet jos 
būtų stipresnės ir pavojingesnės, o 
tuo tarpu uraganai yra tikri 'svieto 
lygintojai" - vienodai šiuodami nuo 
žemės paviršiaus lentines vargšų 
lūšneles ir milijonierių vilas, paskan
dindami medinius luotelius ir pra
bangiausias jachtas. Nuo audros 
siautulio baimingai bėga ir betur
čiai, ir turtuoliai, o visa modernioji 
technika negali kaprizingos audros 
kelio  pakre ip ti į šalj. Š iuo metu 
neblogai veikia tik ankstyvas ura
gano pastebėjimas ir žmonių pers
pėjimas, tuo išgelbstint daug gyvy
bių. Atrodo, kad gamta retkarčiais 
pasistengia pam okyti labai savo 
išmintimi ir išradimais pasitikinčią 
žm oniją  nuolankum o. Uraganas 
yra tik viena to mokslo priemonių.

Iš “ Draugo”

NUSISYPSOK, ŽMOGAU

K itą  sa va itę  po  ve s tu v ių  
jaunasis klausia žmonos:

- Na, Elzyte, ką manai daryti su 
savo vestuvine suknele? Nešiosi 
tokią ar perdirbsi?

- O, ne. Aš esu taupi ir atsargi. 
P asidės iu  ją , g a li k itą  ka rtą  
prireikti.

Ka lė jim o v irš in inkas iš le idž ia  
a t lik u s į b au sm ę  k a lin į ir jam  
palinki:

- T ik iuos i, kad mos daug iau  
nebepasim atysim e?

- O ką, ar jū s  m anote iš  č ia 
iše it i?  - n u s te b ę s  k la u s ia  
■pataisytas" žm ogus.

- Kaip tam sta manai, ar gera 
būti ilgai susižiedavus?

- Ž in o m a i Kuo ilg ia u  b ū s i 
s u s iž ie d a v ę s , tu o  tru m p ia u  - 
vedęs.

- Žinai, b ič iu li, aš dėl Zosytės 
esu pusiau pakvaišęs.

- Tai vesk ją. #
- Taigi... aš sakau tau, kad esu 

tiktai pusiau pakvaišęs.

Kodėl jūs nemetate rūkyti?
- Aš b ijau , daktare. Tada, kai 

aš m eč iau  rū k y ti p irm ą  kartą , 
praši ė jo karas.

D v id e š im t m e tų  m es 
gyvename kartu,- sako žmona, - 
t ik ta i to d ė l,  kad tu n e g a li 
s u k ra p š ty ti su m e lė s  sky ryb ų  
m okesčiu i.

- L a im e i, n ie ka s  m anęs 
nelaukia namie. Taigi aš galiu ra
mus eiti namo.

*  *  *

- Aš sutaupiau šiek tiek pinigų 
se n a tve i, - sako  ja u n a s
k a r in in k a s , - be t m a nau , kad 
iš le is iu  ju o s  dabar su d idesn iu  
m alonum u.

- Ar būrėja išpranašavo, kad 
tave žmona paliks?

- Ne visai taip. Ji tik pasakė, 
kad m ano  g yve n im a s  s ta ig ia i 
pagerės.

- Kodėl jūs kaltinate savo vyrą 
neištikim ybe?

- Todėl, kad netikiu, jog  jis  yra 
mano vaiko tėvas.

- Ką jūs manote apie v irė jus, 
daktare?

- Geri v irė ja i parūp ina mum s 
pusę pacientų, o  b logie ji - antrąją 
pusę.

Iš vokiečių kalbos išvertė 
Pranas MEDONIS

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJO S PROGRAMA SPALIO 28  - LAPKRIČIO 5 D. .ui. 19.15 Aerodromas. 19.50 
Stilius. 20.30 Panorama. 21.00 Sporto

Šeštadienis, spa lio  28 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 Šarka. 11.00 Mūsų kalba.
11.30 Sveika, Prancūzija. 12.05 
Pasaulio sportas. 12.45 Lietuvos 
olimpiečiai. 13.05 Užeikit, sveteliai.
13.40 F. va ikam s "T v is tų  
šeimynėlė". 14.05 Tarptautinis 
kultūros žurnaįas “Alice". 14.45 TV 
spektaklis. A  Čechovo "Vestuvės".
16.05 .''ok, ciklas "M ūsų amžius".
17.00 Nu vien tik retro? 18.00 TV 
^aidimas "Milijonierius". 18.20 
Žinios. 18 35 Kino pasaulyje. 19.05 
VRS kamera. 19.25 Dok. f. 
"Antigravitacija". 19.55 Madų 
videožurnalas. 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.15 Loterija 
"Perlas". 21.20 Po savo stogu.
22.05 F. "Ji išėjo iš kalėjimo". 2255 
Laida jaunimui "Beveik rimtai".
23.25 Vakare žinios. 23.40 Roko 
legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11^05 "Tarybinės 

kronikos . 12.00 F. "Žmogžudysčių 
s k y r iu s " . 12.55 "Ju o d a s is  
penktadienis". 13.25 “ Trys su 
puse". 14.00 Inf. Deutsche Welle 
TV laida "Europos mozaika". 14.30 
‘Viskas!" 14.55Tangomanija. 15.20 
Inf. pramoginė laida apie statybq 
"Palėpėje" 15.45 Kibir tęle vibir.
17.00 Dok f. apie gamtą "Žvilgsnis 
i nematomą". 17.30 Auksinė 
‘D iskovery" kolekcija. 18.30 

"Holivudo žinios". 19.00 Dok. f. 
"Karas su mafija". 20.00 "Laikas".
20.45 ‘Tegul kraujas liejasi laisvai!"
21.10 J. Erlicko pjesės ekranizacija 
Videofilmas "Blinkuva". 22.00 
‘ ‘Benny Hillo šou” . 22.30 F. 
"Svetimo rankos". 0.05 Vėlyvasis 
naktinis šou.

TELE-3
9.05 Animacinis f. 10.00 Dok. f. 

iš serijos "Britanija iš arčiau” . 10.30 
F. "Mirtinas įgėlimas". 12.00 Muzika
12.30 F. "Kalnietis 2 “ . 13.30 POP 
TV. 14.30 Dok. f. iš serijos 
"Gyvenim as ant slenksčio” . 15.30 
Muzika. 16.30 Dok f. 17.30 TV 
žurnalas "Žurnalas Nr. 1". 10.00 
"M okslas irtechnologija". 18,30 F. 
"Marija Celeste". 19.30 "Stilius".
20.00 Iš "Formulė-1" istorijos. 20.30 
A n im acin is f." Nuotykių ieškotojas 
Konanas". 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.39 F. "Užkietėjęs 
kareiva". 23.00 Žinios. 23.15 Muzika
23.30 F. “ Užverk m an akis” . 

Sekm adienis, sp a lio  29 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Liudykime Kristų. 9.05 Laida 

vaikams. 10.00 Sveikata. 10.45 F. 
vaikams "Slaptoji m isija". 11.10 
TV žaidimas Konrado kavinės" 
ruletė". 11.40 "Septynios Kauno 
dienos". 12.30 Krepšinio pasaulyje.
13.15 Aukštas 18/17. 14.00 
Klasikinės muzikos koncertas. 14.30 
Dok. f. "Kordobų kelias". 15.00

eikinimų koncertas. 16.00 Dok. 
f. "Skotland Jardas". 16.25 Katalikų 
TV studija. 16.55 Sekmadienio 
fotoateljė. 17.25 Dok f. "Visi savi".
17.55 Žinios. 18.05 Keliai, mašinos, 
žmonės. 18.50 Dok. f. 19.20 Mūsų 
m iesteliai. Kurtuvėnai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 F. 
‘Frankenšteinas, 1992". 23.40 

Vakaro žinios. 23.55 Lietuvos RTV 
rankinio vyr4 didžiosios taurės 
finalas.

LNK TV

9.00 Animaciniai f. 11.00 J. Erlicko 
pjesės ekranizacija. Videofilmas
Blinkuva". 11.50 TV žaidimas "Taip. 

Ne". 12.40 F. "Sirenos". 13.30 F. 
"Apvalusis stalas". 14.15 Keturi ratai.
14.40 "Šou bulvaras". 15.15 Kibir 
tele vibir. 16.30 F. "Sugriautas 
pasitikėjimas". 18.05 Animacinis f.
18.30 Inf.-pramoginė laida "Holivudo 
žinios". 19.00 F. "Meilė žeidžia". 19.50 
F. "Detektyvo X memuarai". 20.15 
"M on ito rius ". 21.00 Savaitės 

horoskopas. 21.05 F. "Nuvarytus 
arklius nušauna, tiesa?" 23.10 
Sekmadienis. 23.35 F. "Frosto 
prisilietimas".

TELE-3
9.05 Animacinis f. 10.00 Langas j 

gamtą. 10.30 F. "Pakeiskite aplinką".
12.00 Muzika. 12.30 F. "Kalnietis 2".
13.30 TV žurnalas "Žurnalas Nr. 1".
14.00 Dok. f. "Konkurentai". 14.30 
"Stilius". 15.00 Politikos apžvalga 
"Pasaulio pranešimai". 15.55 Muzika 
ir šventas žodis. 16.25 F. "Angelas ir 
nelabasis". 18.05 TV žurnalas 
"Europos kaleidoskopas". 18.35 
"Marija Celeste". 19.30 TV žurnalas 
"Kelionių gidas". 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Anim acinis f. 21.00 
"Žvelkime atidžiau". 21.30 F. "Sudie, 
Norm aJoan” .

P irm adienis, sp a lio  30 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00; 9.30 Žinios.

10.00 Pirmasis kanalas. 10.20 Anglų 
k. mokomoji laida. 10.35 Dok. ser. 
"Skotland Jardas". 17.00 Programa.
17.05 Anglų k. m okom oji laiųa vai
kams. 17.20 Menora. 18.00 Žinios.
18.10 F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Baltarusių programa. 18.45 Žinios.
18.55 TV anonsas. 19.00 Laida vai
kams. 19.30 Ekonom ikos žurnalas 
"Nuo A iki Z". 20.00 01,02,03. 20.30 
Panorama 21.00 Sporto studija 21.15 
F. "Taksi naktyje". 22.45 Baloto salė.
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro 
žinios.

LNK
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 "M onitorius". 18.10 
Animac. f. 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 Laida "P a lėpė je ". 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė, 
anonsai. 21.00 F. "Apvalusis stalas". 
21.50Tangomanija. 22.15168 biznio 
valandos. 23.05 F. "Tegu kraujas

3.30 F. Šiaudiniailiejasi laisvai!". 23.3 
šunys".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animac. f.

8.30 "Santa Barbara". 9.30 F. "Angelas 
irnelabasis". 16.55 Programa. 17.00 
TV tekstas. 17.30 Dok f. "Kaip atrasti 
Dievo valią savo gyvenime". 18.30 
Pasaulio sportas. 19.00 Muzika 19.15 
100 proc. 19.30 "Sanfa Barbara".
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienęs. 21.30 F. "Voltos 
lankas". 23.05 Žinios. 23.20 Sporto 
naujienos. 23.30100 proc. 23.45 Laida 
"Pram ogų pasaulyje".

A n trad ien is , spa lio  31 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 DW TV žinios. 9.35 FR2 žinios.
10.05 Anglų k. m okomoji laida 
vaikams. 10.20 F. "Inspektorius 
Kirvis". 10.45 Sveiką Prancūzija 11.15 
Laida moksleiviams. 11.45 F. “ Taksi 
naktyje". 16.55w Programa. 17.00 
Krantas. 18.00 Žinios. 18.10 Laida 
lenkų k. 18o30 Anglų k. mokomoji 
laida 18.45 Žinios. 18.55 TV anonsas.

19.00 La ida va ikam s "S e n o ji 
animacija". 19.30 Pyragų nebus be 
noragų. 20.30 Panorama. 21.00 
Sporto studija. 21.15 Kas geresnio, 
premjere? 22.15 F. "Vilties traukinys". 
0.20 Labas.

LNK
7.00 R yto  ratas. 9.00 TV 

parduo tuvė  9.05 "B e  nam ų 
negerai...” . 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas. 17.20 “ Taip. No". 18.10 
Animac. f. 18.30 “Be namų negerai...".
19.30 TV žurnalas “ Europos scenoje".
20.00 "Laikas". 20.45 TV parduotuvė.
21.00 Auksinė "Discovery" kolekcija.
21.50 Laida "Jūros spalvos". 22.25 
Dok. f. "Artūras Klarkas. Keistųjų jėgų 
pasaulis". 22.50 "Benny Hillo šou".
23.20 F. "G risom ų gauja” .

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animac. f.

8.30 "Santa Barbara". 9.30 "Marija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 POP TV. 18.30 Viskas 
dėl juoko. 19.00 Muzika. 19.15 100 
proc. 19.30 "Sagta Barbara". 20.30 
Animac. f. 21.00 Žinios 21.15 Sporto 
gaujienos. 21.30 F. "Šūvis". 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.25 
100 proc. 23.40 TV žurnalas "Kelionių 
gidas".

Trečiadien is, la pk rič io  1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 TV spektaklis vaikams "Ak 

vija, pinavija". 9.35 Dok. f. "Širdis 
pelenuose". 10.05 Našlaičių dainos.
10.55 Dok. f. “ Garibaldžio tyla". 11.55 
Choreografinės miniatiūros. 12.15 
Dok. f. "Lietuvos medinis barokas".
12.45Spektaklis "D idysis geismas",
14.50 Sakralinės muzikos koncertas.
15.30 Dok. f. "Lemties kilpa". 16.05 
Koncertas. 16.30 TV spektaklis 
"Nekviesta v iešn ia ". 17.15 "In  
memóriám". 17.30 Žmonės baltame 
fone. 18.00 Žinios. 18.10 Muzika ir 
mes. 18.45 Krikščionio žodis. 18.55 
TV anonsas. 19.05 Animac. f. 19.25 
Sveikata kasdien. i9.45 Koncertas 
iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
Šiauliuose. 20.30 Panorama. 21.00 
Loterija “ Perlas". 21.05 Dailininkas 
Vitalijus Cepkauskas. 21.10 Nakviša
22.10 F. "Kadfaelis". 23.25 TV 
anonsas. 23.30 Vakaro žinios.

LN K
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

11.00 TV parduotuvė. 11.05 ‘Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 Tangomanija. 17.40 
TV žurnalas “Europos scenoje". 18.10 
Animac. f. 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 Keturi ratai. 20.00 "Laikas".
20.45 TV parduotuvė. 21.00 F. 
"S irenos". 21.50 Laida "Tarybinės 
kronikos". 22.45 F. "Paskutinis noras".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animac. f.

8 .30 "M a rija  C e les te ". 16.55 
Program a. 17.00 Politinė la ida 
"Žvelkime atidžiau". 17.30 Dok. f. 
"S ielos ciklas". 18.30 TV žurnalas 
"Europos kaleidoskopas". 19.00 Dok. 
f. "Kupinas Dievo didybės". 19.20 
100 proc. 19.30 Dok. f. "Šv. Petro Ir 
Povilo pėdsakai Romoje". 20.30 
Animac. f. 21.00 "Muzika ir šventas 
žodis". 21.30 "Kalnietis". 22.25 Dok. 
f. "Sesuo Thea: jos gyvenimo istorija". 
23.25100 proc. 23.40 "G ineso šou".

K e tv irtad ien is , lapkrič io  2 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 DW žinios. 9.35 FR2 žinios. 10.05 
Anglų k. m okom oji laida. 10.20 
"Kadfaelis". 17.00 Programa 17.05 
"Gatvės triukšmas". 17.30 šarka.

BALTIJOS TV IR Š IAU LIŲ  TV X. 2 8  - X I. 3.
Šeštadienis, sp a lio  28 d.
8.30 ‘Taip sukasi pasaulis". 9.30 

Ekorykštė. 10.00 F. "Štai ir nuotaka".
11.30 Krepšinis. Kauno "Atle tas" - 
Šilutės "Šilutė". 16.00 "Š iaulia i" - 
’Savy". 19.00 "Sakalai" - "Statyba".

20.00 Sveikinimų koncertas. 20.30 
Teatronas. 21.00 "Mana-mana".
21.30 Rochijada VAU. 22.00 "Šekit 
slieką". 22.30 Laida "Jsijunkite TV".

Sekm adienis, spa lio  29 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis".

9.30 "Žingsniai". 10.00 Vaikų 
savaitgalis. 10.30 F. "Džiunglių 
vaikas". 17.30 Krepšinis. "Šiauliai"

"Neptūnas". 18.15 Animac. filmai.
18.30 Rytų kovos menas - 
BUSHIDO. 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA fantastika! 20.30 “ Mudu 
abudu ir kt.". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Metraštis. 22.30

V alio" komandos narės".

P irm adien is , spa lio  30 d.
7.00 "Manuela” . 7.30 "Taip sukasi 

pasaulis". 19.00 Laida "Taip yra"...
19.30 Čempionų pasaulis kanų 
triatlonas. 20.00 Juoda-balta. 20.30 
F. "Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Baltijos naujienos.
22.00 Laida "Būkite sveiki". 22.25 
Spaudos apžvalga. 22.30 F. "Džekio 
Robsono istorija". 23.45 Muzika.

A n trad ien is , spa lio  31 d.
7.00 "Manuela". 7.30 ‘Ta ip  sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 "Sodžius".
20.00 Sveikatos kaina. "Socialinė 
reabilitacija". 20.20 Jazz. 20.30 
“ Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Baltijos naujienos.
22.30 Spaudos apžvalga. 22.35 
Sankryža. 22.45 "Pelenė".

T reč iad ien is , la p k rič io  1 d.
7.00 "Manuela". 7.30 ‘Ta ip  sukasi

pasaulis". 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 "Vėlinių 
ugnys". Laida apie poetą J. Ruzgj.
20.00 "Manuela". 20.30 ‘Taip sukasi 
pasaulis". 21.20 UEFA čempionų 
lyga. 23.20 "Pelenė".

K e tvirtad ienis, la kp rlč lo  2  d.
7.00 "Manueia” . 7.30 ‘Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, in formuok". Žinios. 19.30 
TV forumas. Pažintis su ūkio partija 
ir jos lyderiais. 20.00 Futbolas. 21.00 
‘Taip sukasi pasaulis". 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.30 Spaudos apžvalga.
22.35 Rodo "ARGOS".

Penktadienis, la pk rič io  3 d.
7.00 "Manuela". 7.30 ‘Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, par
duok, informuok". Žinios. 19.30 Alter
natyvaus meno studija. 20.00 "Už 
kampo..." 20.30 "Manuela” . 21.00 
‘Taip sukasi pasaulis” . 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.30 Spaudos apžvalga.
22.35 F. "Juodasis sąrašas".

18.00 Žinios. 18.10 Rikiuotė. 18.30 
Vyriausybė nutarė. 18.45 Žinios. 18.55 
TV anonsas. 19.00 Laida vaikams. 
19.25 TV artelė. 20.10 Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gera. 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.159 amatai.
22.00 Mūsų metraščiai. 22.45 Gimties 
paslaptis. 23.25 TV anonsas. 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 "22".

LNK
8.55 Programa. 9.00 TV par

duotuvė. 9.05 "Be namų negerai...". 
16.55 Programa 17.00 "Laikas". 17.20 
Holivudo žinios. 17.50 Laida ‘Viskas!’*.
18.10 "T ra n s ilva n ijo s  žvėre lių  
krautuvė". 18.35 "Be namų negerai...".
19.30 Laida žvejams ir ne tik jiems.
20.00 “Laikas". 20.45 TV parduotuvė, 
anonsai. 21.00 F. Nelegalus 
g yve n im a s". 22 .35 Auksinė 
“ Discovery" kolekcija. 23.05 Nakčia

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animac. f.

8.30 "Santa Barbara". 9.30 Dok. f. 
"Britanija iš arčiau". 16.55 Programa
17.00 TV teks tas . 17.30 F. 
"M a iš tin in ka s  3 " .  18.30 F. 
"Okavango". 19.00 Muzika. 19.15 
100 proc. 19.30 "Santą Barbara".
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienoj 21.30 F. "Pakeiskite 
aplinką” . 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.25 100 proc. 23.40 
Laukiniai Pietūs.

Penktadienis, la pk rič io  3 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 DW TV žinios. 9.35 FR2 
žinios. 10.05 F. “ Inspektorius Kirvis".
10.30 Kalbos viktorina "Moki žodj - 
žinai kelią". 11.30 F. "Vilties traukinys".
16.45 Programa. 16.50 Sodų kraitė.
17.10 Brydė. 17.40 Atgarsiai. 18.00 
Žinios. 18.10F. “ InspektoriusKirvis".
18.35 Anglų k. mokomoji laida". 18.50 
Žinios. 19.00 Laida vaikams. 19.156 
kontinentai. 19.40 Diskusijų šou 
"...Prieštarauk!" 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.15 F. "Sesilė 
negyva . 21.40 Laisvės alėja. 22.00 
K. Kaveckul - 90. 22.30 TV žaidimas 
"Sėkmės keliai". 23.15 TV anonsas.
23.20 Vakaro ž in ios. 23.35 F. 
"Paženklintoji” .

LNK
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 ‘ Be namų 
negerai...” 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 ‘Tarybinės kronikos".
18.10 Animac. f. 18.35 "Be namų 
n e g e ra i..."  19.30 "Ju o d a s is  
penktadienis". 20.00 "Laikas". 20.45 
TV parduotuvė. 21.00 "Taip. Ne".
21.55 "Dviračio šou". 22.20 "Viskas!".
22.45 F. "Prancūziškas šilkas". 

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animac. f.

8.30 "Santa Barbara". 9.30 Dok. f. 
"B ingas Crosby - kelias (Holivudą".
16.55 Programa. 17.00 TV tokstas.
17.25 F. "Maištininkas 3". 18.15 
Krepšinis. 20.00 "Santa Barbara".
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 f .  "Kalnietis 2". 22.30 Muzika.
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
23.25 100 p roc . 23.40 F. 
"Savarankiškoji” .

Šeštadienis, lapkrič io  4 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Koncertas.

10.30 Šarka. 11.00 Mūsų kalba 11.30 
Sveika, Prancūzija 12.00 TV anonsas.
12.05 Pasaulio sportas. 13.00 Užeikit, 
sveteliai. 13.35 F. vaikams "Ūdros 
ilanké lé '’ . 14.05 Dok. žurnalas 
‘Europos aikštė". 14.35 Spektaklis 

"M ažvydas". 17.05 Dainuoja V. 
N o re ika . 17.55 TV ža id im as 
"M ilijonierius". 18.15 Žinios. 18.25 
TV anonsas. 18.30 Aleno Delono

OOSooi
studija. 21.15 Po savo stogu. Ž2.00 
F. “ Ji išėjo iš kalėjimo". 22.50 iš 
"Muzikinio viešbučio" 23.10 TV
anonsas. 23.15 Vakaro ži- -s. 23.30 
Sunkiojo roko koncertas 

LNK
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

11.00 Programa. 11.05 "Tarybinės 
kronikos". 12.00 Dok. f. "Artūras 
Klarkas. Keistų iėgų pasaulis". 12.25 
TV žurnalas ‘ Europos scenoje".
12.55 "Juodasis penktadienis". 1325 
Laida "Jū ro s  spa lvos". 14.00 
“ Europos mozaika 14.30 "Viskas!".
14.55 Tangomanija. 15.20 Laida 
"Palėpėje". 15.45 Kibír tele vibir. 17.00 
Dok. f. “ Išlikimas". 17.30 Auksinė 
"D is c o v e ry "  ko lekc ija . 18.30 
"Holivudo žinios". 19.00 F. "Karas 
su mafija". 20.00 "Laikas". 20.45 
"Tegul kraujas liejasi laisvai!". 21.10 
V ideofilm as "B linku va". 22.15

nny
"Dvigubas laimikis". 0.25 Vėlyvasis 
naktinis šou.

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 "S ve ika to s  apsaugos 
re fo rm a". 10.30 F. va ikam s 
"Matuzalemas". 12.20 Muzika 12.30 
"Kalnietis 2". 13.30 POP TV. 14.30 
Dok. f. "Mitas apie saugų seksą".
15.30 Muzika. 16.30 Dok. f. "Jacko 
Benny laida” . 17.30 "Europos 
scena ". 18.00 "M o ks la s  ir 
technologija". 18.30 "Marija Celeste".
19.30 "Stilius". 20.00 Iš "Fo;mulė- 
1". 20.30 Animac. f. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 F. "Paryžiaus 
gyvenimas". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika. 23.30 F. "Savarankiškoji".

Sekmadienis, lapkrič io  5 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Programa. 8.35 Liudykime 

Kristų. 9.05 Laida vaikams. 10.00 
Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
"Slaptoji misija” . 10.55 TV žaidimas 
"TV lėgo". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos". 12.10 TV anonsas. 12.15 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Labas.
13.30 Azimutai. 14.00 Rankinis. 15.20 
Sveikinimų koncertas. 16.10 F. 
"Namelis prerijose". 17.00 Katalikų

Í V studija. 17.30 Atmintis. 18.00 
inios. 18.10 TV anonsas. 18.15 

Keliai, mašinos, žmonės. 19.00 
Koncertas. 19.15 Gyvybės žalias 
m edis. 19.40 L ik im ai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.351995 
m. MTV m uzik in ių  k lipų  
apdovanojimai. 23.00 Vakaro žinios.'
23.15 Kaukodromas.

LNK
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Videofilmas "Blinkuva” . 12.05 
"Taip. Ne” . 12.55 "Sirenos". 13.45 
"Apvalusis stalas". 14.30 Keturi ratai. 
14.55"Vięnam gale kablys..” . 15.15 
"D iračio šou". 15.30 Kibir tele vibir.
16.30 F. "Vasaros svajonės". 18.05 
Animac. f. 18.30 "Holivudo žinios".
19.00 F. "Meilė žeidžia". 19.50 F. 
"Detektyvo X memuarai". 20.15 Laida 
"M o n ito r iu s " .  21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 Humoristinė laida 
"Sou bulvaras". 21.35 F. "Paskutinis 
slėnis". 23.45 Sekmadienis. 0.10 F. 
"F rosto  prisilietimas” .

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Langas j gamtą. 10.30 F. 
"Pakeiskite aplinką". 12.00 Muzika.
12.30 "Kalnietis” . 13.30 TV žaidimas 
"Europos scena". 14.00 Iš "Formulė- 
1” . 14.30 "Stilius". 15.00 Politikos 
apžvalga "Pasaulio pranešimai".
15.55 Muzika ir šventasis žodis".
16.20 F, "Vienišas klajūnas". 17.35 
La ida ‘‘ B o m b o n e š is ". 18.05 
"Europos kaleidoskopas". 18.30 
"Marija Celeste". 19.30 "Kelionių 
gidas . 20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Anim ac. f. 21.00 Naujienos. 
N uom onės". 21.30 F. ‘Našlė 
Coudere". 23.00 Muzikinė laida 
‘Tam sos citadelė".
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